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

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

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

 . باشد ممکن و ميسر تحصيلي سال

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

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

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

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

 و انس يادگيري هايشيوه از يکي با است ممکن آموز،دانش هر كه است اين ديگر دليل

 مؤلفان طبعاً. بياموزد بهتر را نياز مورد مطالب آن طريق از و باشد داشته بيشتري الفت

 كه جويندمي بهره درسي مفاهيم آموزش براي متنوعي هايشيوه از آموزشي هايكتاب

 در هاشيوه اين از تواندمي يادگيري، در خود موفقيت ميزان و ذائقه اساس بر آموزدانش

 .دنبگير بهره خود كالسي آموزش كنار

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

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

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

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

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

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

 گرفته صورت مبنا همين بر گيرد، دربرمي را منتخب غيرمکتوب و مکتوب تربيتي و آموزشي منابع از ايمجموعه كه تربيتي و آموزشي

 . است شده ارسال كشور سراسر مدارس براي تحصيلي سال آغاز در مذكور، فهرستگان از اينسخه. است

 

 تربیتيوآموزشيهايکتابانواع

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

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

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

 .نيز اثرگذارند فرد تحصيلي هايموفقيت و يادگيري در اما اند؛مستقيم آموزش فاقد گرچه
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كتاب كلي عنوان زير را هاآن ما كه هستند غيرداستاني هايكتاب گيرند، مي بهره گوييمستقيم از موضوعات بيان در هك ديگر، ةدست

 . آموزشيكمک هايكتاب درسي،كمک هايكتاب: كنيممي تقسيم گروه دو به و دهيم مي قرار آموزشي هاي

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

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

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

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

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

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

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

 

 زد؟کتابگزینشبهدستبایدچرا

 ةاستفاد لزوم همچنين و آموزشي استانداردهاي با هاكتاب از توجهي قابل بخش تناسب عدم و آموزشي هايكتاب روزافزون انتشار 

 گذاري،سياست با آموزشي ريزي برنامه و پژوهش سازمان تا است شده موجب مناسب، هايخواندني از گيريهبهر براي زمان از بهينه

 در مؤثرتري نقش حمايتي، و تشويقي هايسياست خصوصاً مناسب، هايسياست اتخاذ و غيردرسي هايكتاب توليد استانداردسازي

 .كند ايفا آموزشي هاي كتاب پديدآورندگان هدايت

 ـ  ياددهي فرايند تقويت و آموزشي محيط ةتوسع در مؤثر هاي گام از آموزشي، و علمي هايكتاب بنديطبقه و شناسايي شک بي

 .رود مي شمار به كشور آموزشي نظام تقويت در كارآمد ابزاري و شود مي محسوب يادگيري

 

 تربیتيوآموزشيمنابعدهيساماندبیرخانهتشکیل 

 به آموزشي، هاي كتاب توليدكنندگان توان كه شد آغاز هدف اين با 1378 سال در «آموزشي هايكتاب بخشيسامان طرح» اجراي  

 هاي كتاب توليد ةعرص در كه را ايآشفته بازار و شود هدايت موجود خألهاي پركردن و معلمان و آموزاندانش واقعي نيازهاي سوي

 مواد: تربيتي و آموزشي منابع دهي سامان» نامه آيين تصويب با طرح اين ةدامن بختانه خوش. بخشد سامان است، آمده وجود به آموزشي

 و آموزشي هاي رسانه و منابع همه به آموزشي كتاب ةحوز از 1389 سال شهريور در پرورش، و آموزش عالي شوراي توسط «ها رسانه و

.است شده داده گسترش تربيتي
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 است شده موظف آموزشي ريزي برنامه و پژوهش سازمان نامه، آيين اين 5 ماده در   

 استاندارد، نشان اعطاي جمله از گوناگون انحاي به 828 ةمصوب اهداف تحقق براي

 دولتي غير و دولتي نهادهاي با ارتباط برقراري نمايشگاه، و جشنواره برگزاري

 و توليد از تربيتي و آموزشي هاي رسانه و مواد توصيفي فهرستگان ةتهي و ربط ذي

  .كند پشتيباني و حمايت استاندارد منابع و مواد عرضه

 گونه هر تبليغ و عرضه خريد، كه است كرده تأكيد صراحت به نيز 6 ماده در   

 خواهد مجاز استاندارد منابع از صرفاً آموزشي، واحدهاي در تربيتي و آموزشي منبع

 .بود

 آموزشىهايکتابتوصیفىفهرستگانةتهی

 به توجه با و تربيتي و آموزشي منابع دهيسامان هنامآيين 6 و 5 ماده به عنايت با  

 تقويت در مهم گامي كه آموزشي و علمي هاي كتاب بندي طبقه و شناسايي اهميت

 تربيتي و آموزشي منابع معرفي است، آموزشي نظام و يادگيري ـ ياددهي فرايند

 و ضرورت يک عنوان به تربيتي و آموزشي هاي كتاب خصوصاً استاندارد، و مناسب

كتاب كامل فهرست كه رشد، هاي نامهكتاب توليد. شود مي گيريپي اجرايي راهکار

برمي در را استثنايي كودكان پرورش و آموزش و تحصيلي دوره پنج مناسب هاي

به صورت 1395و از سال  است هيافت رانتشا عنوان 90 در 1397 سال تا گيرد،

 بارگذاري شده است. هدف همين با samanketab.roshdmag.irالکترونيکي در پايگاه 

 

نامهجدولفراوانيموضوعاتدرکتاب
 فراواني موضوع رديف فراواني موضوع رديف

 6 عمومي 10 3 برق 1
 2 كشاورزي 11 6 بهداشت و تربيت كودك 2
 6 مديريت خانواده 12 6 تاريخ علم 3
 3 مرجع 13 3  دنيب تربيت 4
 2 مکانيک 14 14 حسابداري و بازرگاني  5
 6 مهارت زندگي 15 143 داستان 6
 9 نثر ادبي و خاطره 16 3 رايانه 7
 10 نامه نامه/ فيلم نمايش 17 3 شعر 8
 21 هنر 18 18 تربيتي علوم 9
265مجموع    

 بيشتر منابع با آشنايی
 تربيتي رشد و آموزشي نامه منابع كتاب

 و آموزشي منابع اما شود؛مي منتشر ساليانه

مورد  پيوسته طور به نيز سال طول در تربيتي

 .شودمي معرفي گيرد و قرار مي ارزيابي
 

 اين به روزبه و تربيش منابع ديدن براي

 :فرماييد مراجعه ها نشاني

 
 :کتابسامان وبگاه

http//:samanketab.roshdmag.ir 
 

:مكتوب منابع کيفيت کنترل سامانه  
http samanketab roshd ir 

 

:مكتوب غير منابع کيفيت کنترل سامانه  

http standard roshd ir 
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 سال از و است، سال منتخب تربيتي و آموزشي منابع شامل كه است تربيتي و آموزشي منابع فهرستگان انتشار و تدوين بر افزون اين

 .شودمي فرستاده كشور هايشگاهآموز تمام به و توليد 1395

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

  .خيزند برمي رقابت بههم  با تربيتي و آموزشي تقديري و برگزيده كتاب عنوان تصاحب سر بر شود، مي

 
 

 رشدةنامکتابتولیدفرایند

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

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

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

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

 .نباشد تر پايين درصد 60 از نيز كتاب اختصاصي

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

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

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

 نيز پرسش اين پاسخ اگر و شود؟ گرفته كار به مناسب آموزشي ةماد يک عنوان به تواند مي و دارد هماهنگي و همسويي ما درسي ةبرنام

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

 ؟دانشجومعلمان يا مديران پرورش، و آموزش

 

 داریدروپیشکهاينامهکتاب

 در. گيرد برمي در را آن از قبل سال يک و 1398 سال اول چاپِ مناسب آموزشي هايكتاب توصيفي فهرست نامه،كتاب از شماره اين   

 وانعن102 بقية .است شده انتخاب رسيده كتاب عنوان 367 مجموع از كه شويد مي آشنا مناسب كتاب عنوان 265نامه با  كتاب اين

 . اند شده داده تشخيص كتاب نامناسب

 عنوان و 23با  قدياني عنوان، 24با  پرتقال ترتيب به نامه كتاب اين در شده معرفي مناسب هاي كتاب ترين ناشر، بيش 56 ميان از   

 .دارد تعلقعنوان  14با  كتاب نيستان

 در .داشتند كتاب ارسال در را مشاركت ترين عنوان به ترتيب بيش18با  عنوان و كتاب نيستان 31و پرتقال هر دو با  انتشارات قدياني

 .برخوردارند فراواني ترين بيش از مناسب كتاب عنوان 18 و 21، 143 با ترتيب به و علوم تربيتي داستان، هنر نيز موضوعات بين
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 اطالعاتتنظیمةشیو

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

 .است گرفته صورت الفبا حروف

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

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

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

.كتاب ةچکيد



 کتابهاينمایه

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

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

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

 .وجوست جست قابل نيز نامهكتاب الکترونيکي هاي فايل

 
  

 نامهکتابایندرماهمکاران

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

 :از عبارتند ترتيب به برديم، بهره هايشانهمکاري و نظرات از مجموعه اين سازي آماده در كه معلماني و كارشناسان اسامي. اند بسته كار
محمدحسن حسيني، سيرانوش  ي،غامينسرين اصغري، كبري بابايي، خديجه بختياري، عادل پ پرستو آريانژاد، آزادي، جواد آزمون،مريم 
سلطان رضوانفر، شهربانو سرداري، مريم  اصغر جعفريان، سيدناصر خالقي، مهرانگيز دژاگه ماسوله، اكرم دهقاني، معصومه بيگي، علي حسن

دعلي عباس قديرمحسني، محم پور مقدم، حسين قاسم شريفي زهرا شيرزاد، معصومه صادق، سهيال عبدلي، منصور غالمي، رضا فريدنيا،
پور، محمدرضا نخعي  اله مالمير، زهرا ميرخاور، سيداكبر ميرجعفري، رضا مهدوي، مالحت نجفي االشکي، روحيقرباني، مهناز كاركن، محسن ك

 نژاد، محمدرضا يمقاني، زهرا يوسفي ، معصومه نوروزي، بهنام نيک امرودي
 
 

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

 .است مناسب مخاطبان از گروه كدام براي و دارد محتوايي چه كتاب كه گويد مي
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، عنوان خانوادگي و نام مؤلف )يا مؤلفان(نامه(، نام  شماره مدخل كتاب )در اين كتاب اين اطالعات به ترتيب شامل موارد زير است:

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

 نياز پايه تحصيلي، كلمات كليدي و باالخره چکيدة كتاب. 
 

 كتاب، فرستادن يا نامه كتاب اين درباره خود هاي ديدگاه بيان براي
 و آموزشي منابع دهي سامان دبيرخانه آموزشي، تكنولوژي و انتشارات دفتر وپرورش، آموزش 4 شماره ساختمان شمالي، ايرانشهر خيابان زند، خان كريم خيابان تهران، نشاني: به

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

http://samanketab.roshdmag.ir 
 .شماست هاي ديدگاه دريافت آماده
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برق

 

1 الکترونیک.. شيمي، كتلين. علم با  شابک: رقعي. ص.110 .1398. آوند دانش: تهران. سينا عمرانلو آشنایي

9786008668688 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش، دوازدهم كاردانش اي، دوازدهم فني و حرفه فني و حرفهيازدهم پایهتحصیلي:

 هاي علمي پژوهش کلماتکلیدي:

است به مخاطب فرصت دهد هم كار ذهني انجام دهد و هم  است. كتاب حاضر كوشيده  الکترونيک يک علم عملي معرفيکتاب:

اده مثل باتري، گيره، سيم، مقاومت، خازن و ترانزيستور و نيز ابزار كار هاي اين كتاب و داشتن تجهيزاتي س كار عملي. با آموزش

آهن، راديوي ساده و چراغ  تواند چراغ قوة جيبي، چراغ تقاطع راه باريک و عينک محافظ، مخاطب مي كن، دم لخت فني مثل سيم

 خواب هوشمند بسازد.

 

 .1398. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. دل آرش ظهوريان پر بود؟.الکساندرگراهامبلچهکسي چه كسي بود؟:. بدر، باني.2

 9786226630429 شابک: رقعي. ص.100

 هنرجومخاطب:

 اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 ها، اختراعات علمي، تاريخ علم نامه زندگي کلماتکلیدي:

بخش و آموزنده است. كتاب حاضر از  نامة دانشمندان و مشاهير علمي براي نوجوانان و جوانان لذت مطالعة زندگي معرفيکتاب:

دهد. كودكي گراهام بل  گونه، همراه با جزئيات، زندگي الکساندر گراهام بل را شرح مي ين جلدي، با نگاهي داستان اي چند مجموعه

اش به گفتار و شنيدن،  ان گذشت. او در مدرسة ناشنوايان تدريس كرد و به دليل عالقهبي  اي اهل آموزش زبان و فن در خانواده

است. اين كتاب به زباني ساده و نوجوانانه  سرانجام توانست تلفن را اختراع كند. البته گراهام بل اختراعات ديگري هم داشته

 شده و با تصويرهايي همراه است. نوشته

 

 .1398. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. ماندانا فرهاديان پیدایشالکتریسیته. انگيز علم: هاي شگفت داستان. ساموئلز، چارلي.3

 9786226011297 شابک: رحلي. ص.48

 هنرجو مخاطب:

 اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 نوجوانان ها، علوم، آزمايش کلماتکلیدي:

ها برفراز شهرهاي صنعتي عَلَم شدند و سازندگان،  هاي كارخانه ها بود؛ زماني كه دودكش قرن نوزدهم عصر ماشين معرفيکتاب:

داران و توليدكنندگان براي كسب سود و برتري تجاري همواره دنبال بهبود فناوري بودند. در اين زمان، نيروي بخار به كار  كارخانه

هاي انسان دامن  انگيز برق باز شد.موجودات ريزي كه به بيماري برداري از نيروي شگفت خيلي زود راه براي بهرهگرفته شد و 

ها شکل گرفت و در همين حين، دانشمندان كوشيدند به  زدند به چشم آمدند و كوششي تازه براي مبارزه با ميکروب مي

 هايي درباره سرگذشت انسان و جهان پاسخ دهند. پرسش



19اردانششمارهکوياوحرفهينامهدورهآموزشفنتابک  

اردانشكو  يا و حرفه يدوره آموزش فن يآموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درس يها تابك يفيفهرست توص  

10 

 

بهداشتوکودکیاري

 

: تهران.کودکشیرخوار:کتابکاروالدین،مربیانودرمانگرانآموزشيتحولیکپارچهبرنامه. امير يزدي، سيد امين.4

 9786004772716 شابک: رحلي. ص.92 .1398. شركت انتشارات فني ايران

 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دوازدهم فني و حرفه يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي آموزشي مهارتكودكان،  کلماتکلیدي:

شود. آگاهي از اصول  ماهگي كودكان معرفي مي 15شيرخوارگي از تولد تا  ةهاي آموزشي دور در كتاب فوق فعاليت معرفيکتاب:

هاي آموزشي  آموزشي، چگونگي تحول كودك در شيرخوارگي، چگونگي سنجش كودكان شيرخوار و چگونگي انتخاب فعاليت ةبرنام

 فصل توضيح و شرح داده شده است. 4از رشد كودكان در مناسب با اين دوره 

 

شركت : تهرانکودکنوپا:کتابکاروالدین،مربیانودرمانگران.برنامهآموزشيتحولیکپارچه. امير يزدي، سيد امين.5

 9786004772730 شابک: رحلي. ص.96 .1398. انتشارات فني ايران

 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دوازدهم فني و حرفه فني و حرفهيازدهم پایهتحصیلي:

 هاي رفتاري هاي آموزشي، مهارت كودكان، مهارت کلماتکلیدي:

تا  15هاي آموزشي دوره نوپايي كودكان از  كتاب فوق با عنوان برنامه آموزشي تحول يکپارچه كودك نوپا، فعاليت معرفيکتاب:

هاي دوران نوپايي كودكان در هر يک از  واقع در اين كتاب والدين، مربيان و درمانگران با ويژگيگيرد. در  ماهگي را در بر مي 36

هاي مختلف تحول )جسماني، شناختي، زباني و هيجاني( و نيز تحول يکپارچه كودك آشنا مي شوند. آگاهي از اصول برنامه  حوزه

هاي آموزشي مناسب با كودكان  پا، چگونگي انتخاب فعاليتآموزشي، چگونگي تحول كودك در نوپايي، چگونگي سنجش كودك نو

 در اين مرحله از رشد، مباحثي است كه در اين كتاب توضيح و شرح داده شده است.

 

هايسنجشوکودک:شیرخوارگيونوپایي،مبانيوروشبرنامهجامعآموزشيتحولیکپارچه. امير يزدي، سيد امين.6

 9786004772723 شابک: رحلي. ص.160 .1398. انتشارات فني ايرانشركت : تهرانآموزش.

 والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دوازدهم فني و حرفه يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

هاي رفتاري هاي آموزشي، مهارت كودكان، مهارت کلماتکلیدي:

تحول يکپارچه كودك، شيرخوارگي و نوپايي؛ مبين اين مطلب است كه كودكان در  كتاب برنامه جامع آموزشي معرفيکتاب:

هايي دارند  اجتماعي، پتانسيل -حركتي، شناختي، زباني، هيجاني - خوارگي و نوپايي در هر كدام از ابعاد گوناگون جسمي شير ةدور

آموزد كه براي  يط است. در واقع اين كتاب به ما ميهاي فيزيکي و اجتماعي متناسب از مح كه شکوفايي آن مستلزم دريافت تجربه

ارتقاي كيفيت تربيت در اين دوره از رشد كودك، نياز به يک برنامه آموزشي متناسب با ويژگي كودكان است. كتاب فوق مسائل 

 كند. مربوط به كودكان در دوره رشد )شيرخوارگي و نوپايي( را در چندين بخش بررسي و تشريح مي
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هايمؤثربرايتربیتبایسته،کودکانشایسته:ویژهوالدینعزیزومشاورانومربیانفرهیخته،روش. صادقي، مريم.7

 9786007460719 شابک: وزيري. ص.252 .1397. هنر اول: تبريز.ساله14تا2تغییرسریعرفتارکودکان

 هنرجومخاطب:

 يازدهم كاردانشپایهتحصیلي:

 والدين، كودكان، تربيت کلماتکلیدي:

ترين و مؤثرترين دوران زندگي انسان است. دوراني كه در آن شخصيت فرد  دوران كودكي بدون شک يکي از مهم معرفيکتاب:

هاي مؤثري را براي تغيير  شناسانه، روش گيرد. نويسنده در اين كتاب، سعي دارد بر اساس اصول روان ريزي شده و شکل مي پايه

پذيري در كودكان،  گويي كودكان، ايجاد مسؤليت موضوعاتي مانند: دروغ سال ارائه كند. 14تا  2نامناسب كودكان سريع رفتار 

 كاهش و درمان استرس و اضطراب در كودكان، ايجاد مهارت نه گفتن در كودكان و... در اين كتاب مورد توجه قرار گرفته است.

 

مريم  هايخوبزندگي.باهوشاستکه...:راهنمايیکمبتديبرايجنبهدانيکودکتزمانيمي. گالبرايت، جودي.8

 9786226045094 شابک: رقعي. ص.116 .1397. صالحيان: تهران. قبادي

 والدين/ مشاورمخاطب:

 هاي اجتماعي،آموزش والدين، هوش تيزهوشان، مهارت کلماتکلیدي:

ها باهوش است؛ ولي واقعيت چيست؟ پرسش بعدي اين است كه اگر  كودك آنبسياري از والدين بر اين باورند كه  معرفيکتاب:

هاي  هاي باهوش كار كرده است و به پرسش كودكي باهوش باشد، چه بايد كرد؟ مؤلف كتاب مدعي است بيست سال با بچه

به كمک آن كودكان خود را  هايي را در اختيار والدين جوان بگذارد كه كوشد نشانه ها پاسخ گفته است. او مي هاي آن خانواده

 ها پشتيباني كنند. تر را تشخيص دهند و به شکل مناسبي از آن هاي باهوش بشناسند و بچه

 

ساره  هايپرفشار،ازخرشیطانپیادهشویم؟.خورد:چگونهدرموقعیتامميوقتيدکمه يادگيري روزانه:. هريس، باني.9

 9786229906217 شابک: بياضي. ص.46 .1397. نوا هم: زرند. راد طارمي

 والدين/ هنرآموزمخاطب:

 كودكان، والدين، رفتار کلماتکلیدي:

هاي ارتباط با فرزندان، اضطراب و عصبانيت را تجربه كنيد؟ آيا شده كه از  آيا تا به حال پيش آمده كه در لحظه معرفيکتاب:

رده و عصبي كند؟ اين اثر در تالش است كه نشان دهد در مواقع كودك رفتاري سر بزند يا چيزي بگويد كه شما را به شدت آز

 طور خودمان را آرام كنيم. پرفشار، به عنوان والدين چه
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تاریخعلم

 

 9786229525296 شابک: رقعي. ص.104 .1397. گلگشت: تهران. ماشااله صفري پادشاهمصري.. اولدفيلد، تام.10

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 ها، فوتبال، نوجوانان نامه سرگذشت کلماتکلیدي:

مويش ببرد تا بازي فوتبال ليگ برتر به او قول داده بود كه به عنوان هديه تولد، او را به كافه ع« صالح محمد»پدرِ  معرفيکتاب:

. و...« هرگز تنها قدم نخواهي زد»خواندند:  صف كشيده بودند و همه با هم يک صدا مي«ليورپول»بازيکنان . انگليس را تماشا كند...

، بازيکن «اووِن»اي بود كه تا به حال گرفته بود! او آرزو كرد شبيه  درخشيد. اين بهترين هديه بازي تمام شد، چشمان محمد مي

، رساند و از سوراخ ديوار رد شد. «نجريج»ليورپول، باشد. چند روز بعد، محمد خودش را به زمين فوتبال جوانان روستايش، 

تر كه بازي محمد را ديده بودند، حاضر شدند با او بازي كنند، به اين شرط كه بتواند توپ را بگيرد و آقاي  پسرهاي بزرگ

 ركز جوانان نجريج، آنجا بود.، مربي م«السعداني»

 

 ص.104 .1398. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. فروغ فرجود ماريکوريچهکسيبود؟. چه كسي بود؟:. استاين، مگان.11

 9786226011990 شابک: رقعي.

 هنرجومخاطب:

دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم اي،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 ها، اختراعات علمي نامه دانشمندان، زندگي کلماتکلیدي:

بخش و آموزنده است. كتاب حاضر از  نامة دانشمندان و مشاهير علمي براي نوجوانان و جوانان لذت مطالعة زندگي معرفيکتاب:

دهد. كودكي ماري در  ، همراه با جزئيات، زندگي ماري كوري را شرح ميگونه ين جلدي، با نگاهي داستان اي چند مجموعه

اي با پدر و مادري معلم گذشت. ماري دوست داشت تحصيل كند و همواره هم در حال تحقيق و مطالعه بود. او به همراه  خانواده

 شده و با تصويرهايي همراه است. نه نوشتههمسرش راديوم را كشف كرد و برندة جايزة نوبل شد. اين كتاب به زباني ساده و نوجوانا

 

12 باستان. انگيز علم: هاي شگفت داستان. ساموئلز، چارلي. دوران در . مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. ماندانا فرهاديان علم

 9786226011242 شابک: رحلي. ص.48 .1398

 هنرجو مخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه حرفهاي، يازدهم فني و  دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 علوم، فناوري، اختراعات کلماتکلیدي:

ميالدي را بررسي كرده است. در  500اين كتاب پيشرفت علم و فناوري را از اولين دوران تاريخ بشر تا حدود سال  معرفيکتاب:

هاي اصلي و  دهد. اين جدول رويدادها و پيشرفت آورده شده است كه كل اين دوره را پوشش ميپايين هر صفحه، جدولي زماني 

اند. اختراع چرخ، آغاز نوشتن وبه كار بردن اعداد، كشاورزي و طب،  آميزي شده بندي رنگ مهم را فهرست كرده كه بنابر دسته

 هاي اين كتاب است. از فصل هساختن اهرام، ساخت فلزات، استفاده از تقويم و ساخت جاده و آبرا
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13 سده انگيز علم: هاي شگفت داستان. ساموئلز، چارلي. . مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. ماندانا فرهاديان هايمیانه.علمدر

 9786226011211 شابک: رحلي. ص.48 .1398

 هنرجو مخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  دوازدهم فني و حرفهاي،  اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 علوم، كودك و نوجوان، تاريخ، تمدن اسالمي کلماتکلیدي:

هاي بزرگي به سوي فناوري عملي  اي بوده كه در آن قدم هاي ميانه درواقع دوره اند سده امروزه مورخان فهميده معرفيکتاب:

در اين  ها، كاغذ در چين اختراع شد و... فناورهايي مثل آسياب بادي براي آرد كردن غالت. در اوايل اين سدهبرداشته شده است، 

ميالدي، از جدول زماني استفاده شده است.  1500تا حدود  500كتاب براي توصيف پيشرفت در فناوري و دانش علمي، از سال 

و « نيروي باد»، «ساخت كاغذ»، «علوم اسالمي»ها آورده شده است.  حهاي از كل دوره در زير تمام صف جدول زمانيِ پيوسته

 از جمله مطالب اين كتاب است.« پيشرفت در رياضيات »

 

رمز )وابسته به : تهران. صمد غالمي، نغمه خوشبخت فهيم توماسادیسونواختراعبرق. زندگي يک دانشمند:. آدير، جن.14

 9789648547634 شابک: وزيري. ص.130 .1397. شركت منظومه انديشه خالقي(

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 دانشمندان، اختراعات کلماتکلیدي:

زندگي يک دانشمند است، به معرفي خدمات توماس اديسون، دانشمند و هاي  كتاب حاضر كه از مجموعه كتاب معرفيکتاب:

ها برجا گذاشته است و سرآغاز تغييرات  مخترع چراغ برق و گرامافون پرداخته است. اختراعات او تأثير زيادي در زندگي انسان

برساند. كتاب در نه فصل تنظيم شده  او از نخستين مخترعاني بود كه توانست اختراعات خود را به توليد انبوه مهمي بوده است.

 است.

 

 9786226664349 شابک: رقعي. ص.184 .1398. پرنيان انديش: تهران. قهرمان قهرماني مادامکوري.. كوري، ايو.15

 هنرآموزمخاطب:

 ها نامه زندگي کلماتکلیدي:

دريافت كرد. كتاب حاضر شرح زندگي اين دانشمند به قلم مادام كوري بانوي دانشمندي بود كه دو بار جايزة نوبل  معرفيکتاب:

 دختر كوچک اوست. ايو كوري شرح زندگي مادرش را با جزئيات به تصويركشيده است.
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تربیتبدني

 

 ص.104 .1398. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. فروغ فرجود پلهچهکسياست؟. چه كسي است؟:. باكلي جونيور، جيمز.16

 9786226011969 شابک: رقعي.

 هنرجومخاطب:

 اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 ها نامه فوتبال، زندگي کلماتکلیدي:

بخش و آموزنده است.  لذت نامة بزرگان، از جمله بازيکنان مشهور ورزشي، براي نوجوانان و جوانان مطالعة زندگي معرفيکتاب:

دهد.  گونه، همراه با جزئيات، زندگي فوتباليست معروف، پله، را شرح مي جلدي، با نگاهي داستان  اي چند كتاب حاضر از مجموعه

ها بعد هم وزير ورزش شد.  پدر پله بازيکن فوتبال بود و پسر تحت نظر پدرش پرورش يافت. پله قهرمان جام جهاني برزيل و سال

 است. شده و با تصويرهايي همراه  اين كتاب، شرح زندگي پله به زباني ساده و نوجوانانه نوشته در

 

 .1398. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. علي جعفري محمد عليچهکسيبود؟.محمد چه كسي بود؟:. باكلي جونيور، جيمز.17

 9786226011945 شابک: رقعي. ص.104

 هنرجومخاطب:

 اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 ها، ورزش، مسلمانان نامه زندگي کلماتکلیدي:

بخش و آموزنده است.  نامة بزرگان، از جمله بازيکنان مشهور ورزشي، براي نوجوانان و جوانان لذت مطالعة زندگي معرفيکتاب:

باز معروف، محمدعلي كلي، را شرح  گونه، همراه با جزئيات، زندگي بوكس جلدي، با نگاهي داستان  اي چند موعهكتاب حاضر از مج

لقب داده بودند. چون از رفتن به جنگ « دراز اهل لوئيزويل زبان»فروشي،  كردن و فخر صحبت  دهد. كلي را به خاطر بلند و سريع مي

لقب گرفت. در اين كتاب، شرح زندگي او به « آور صلح پيام»ها بعد  هم محروم شد، اما سالامتناع كرد، محکوم و از بازي و مسابقه 

 است. شده و با تصويرهايي همراه  زباني ساده و نوجوانانه نوشته

 

 9786007460849 شابک: وزيري. ص.222 .1398. هنر اول: تبريزهايرزمي.دکترینورزش. فرد، كاظم رضائي.18

 هنرجو/ هنرآموز/ كارشناسانمخاطب:

 اي اي، دوازدهم فني و حرفه يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 علوم ورزشي، ورزش کلماتکلیدي:

ها براي  دهد كه همة انسان هاي متنوع رزم با سالح و بدون سالح در واقع پيام مي هاي رزمي در قالب دكترين ورزش معرفيکتاب:

هاي بدني شركت كنند. كتاب حاضر شرح كامل و  و حفظ انعطاف اعضاي بدن، بايد در يکي از ورزش سالمت خود و سالمت اجتماع

 هاي رزمي، از چگونگي اجرا تا داوري را دربردارد و نويسندة آن بنيانگذار تکواندو در ايران است. هاي ورزش معرفي تمام بخش



19اردانششمارهکوياوحرفهينامهدورهآموزشفنتابک  

اردانشكو  يا و حرفه يدوره آموزش فن يآموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درس يها تابك يفيفهرست توص  

15 

 

حسابداريوبازرگاني

 

 رقعي. ص.176 .1398. آواي نور: تهرانبازاریابيسنتيودیجیتال)نوین(.. هرسمي، حميدرضا/ فرجي ارمکي، اكبرخانپور .19

 9786008833659 شابک:

 هنرآموزمخاطب:

 بازاريابي، مديريت مشاغل، بازاركار کلماتکلیدي:

سنتي بازاريابي نوشته شده است. مؤلفان كتاب به   هاي آن بر روش و مزيت با هدف معرفي بازاريابي ديجيتال كتاب معرفيکتاب:

هاي موفقيت و غلبه بر مشکالت  دهند و راه اصلي را كه بايد در بازاريابي مورد توجه قرار داد، براي خواننده شرح مي 51اين منظور، 

 شمارند. بازاريابي را برمي

 

20  .1398. آوند دانش: تهران. پور آتنا بياني .For Dummiesشناختيبازاریابيعصب. جنکو، استيون.جي/ استيدل، پيتر.

 9786008668602 شابک: وزيري. ص.432

 هنرآموزمخاطب:

 شناسي هاي روان بازاريابي، بازاركار، جنبه کلماتکلیدي:

هاي مغز مصرف كنندگان  بررسي واكنشاي است كه در آن محققان به  بازاريابي عصب شناختي يک علم ميان رشته معرفيکتاب:

شناختي، به بهبود  ... مي پردازد. مؤلفان اين كتاب بر اين باورند كه بازاريابي عصب نسبت به محصوالت، برندها، تبليغات، خريد و

ت تصوير دهد و در نهاي هاي محصوالت و اقدامات رقابتي را كاهش مي كند، شمار شکست كارآمدي و اثربخشي بازاريابي كمک مي

آموزان حوزه مالي و حسابداري و اداري، ضمن مطالعه  گذارد. هنر كنندگان به نمايش مي هاي مصرف تري از نيازها و خواسته دقيق

 هاي آن در تدريس بهره بگيرند. توانند از برخي بخش افزايي، مي اين كتاب براي دانش

 

21 بیت. شركت پريپتو.  شابک: رقعي. ص.204 .1397. آوند دانش: تهران. خدارحميبهروز  .For Dummiesکوین

9786008668763 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش، دوازدهم كاردانش اي، دوازدهم فني و حرفه يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 ارز ديجيتال، بيت كوين کلماتکلیدي:

كند. بازار بيت كوين  جديدي از پول يا ارز ديجيتالي به نام بيت كوين بحث ميرو در خصوص شکل  كتاب پيش معرفيکتاب:

ها و خطرات ضمني آن ممکن است كمي دشوار باشد. اين كتاب ضمن بررسي خطرات  كاري اما درك ريزه ؛پتانسيل فراواني دارد

توان براي خريد كاال و خدمات از  چگونه ميهاست كه بيت كوين چيست؟  صدد پاسخ به اين پرسش احتمالي كار با بيت كوين، در

فصل به بررسي كامل  14توان در برابر هکرها از بيت كوين محافظت كرد... اين كتاب در  بيت كوين استفاده كرد؟ و يا چگونه مي

 پردازد. مفهوم بيت كوين مي
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حسابدارحقوقو. بياتياني، رويا/ دبيرزاده، نادرهفر، فاطمه/ حزين، محمدكاظم/ عبد علي  نيکبخت نصرآبادي، زهرا/ صالحي.22

 9786229977767 شابک: وزيري. ص.164 .1398. حسابدار: تهراندستمزد.

 هنرجومخاطب:

 اي دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 حسابداري، حقوق کلماتکلیدي:

کتاب: حقوق و »حسابداري و به طور اختصاصي، موضوع آموزان رشتة  كتاب حاضر براي افزايش توان علمي دانش معرفي

اند: توانايي تشخيص اصول و مفاهيم حسابداري مرتبط با حقوق  شده شده است. مفاهيم كتاب در پنج فصل تدوين نوشته« دستمزد

بخش  و دستمزد؛ توانايي تشخيص اجزاي سيستم حسابداري حقوق و دستمزد؛ توانايي تشخيص قوانين و مقررات حقوق و دستمزد

غير دولتي؛ مزايا، كسورات و تهية ليست حقوق و دستمزد؛ محاسبة حقوق و دستمزد در واحدهاي توليدي. هر فصل شامل سؤاالت 

 اي و عملي است. تشريحي، چهارگزينه

 

 ص.84 .1398. حسابدار: تهرانحسابدارحقوقودستمزد.. سعيد، سکينه/ فوادي شلماني، فاطمه/ پورمقدم، نسرين بيت.23

 9786229618653 شابک: وزيري.

 هنرجومخاطب:

 يازدهم كاردانشپایهتحصیلي:

 حسابداري، حقوق کلماتکلیدي:

هاي درسي براي رشتة امور مالي در شاخة كاردانش است. اين كتاب بر  حسابداري حقوق و دستمزد يکي از سرفصل معرفيکتاب:

منبعي است براي استفادة هنرجويان. محتواي كتاب به اين موضوعات پرداخته است: اساس استاندارد حسابداري حقوق و دستمزد، 

هاي توليدي و  اصول و مفاهيم حسابداري مرتبط با حقوق و دستمزد؛ اجزاي سيستم حسابداري حقوق و دستمزد شركت

هاي توليدي؛ توانايي  مزد در شركتغيرتوليدي؛ قوانين و مقررات مربوط به كاركنان؛ بيمه و بازنشستگي؛ ماليات؛ حسابداري دست

 كارگيري رايانه در محاسبات و ثبت فهرست حقوق و دستمزد. به

 

 9786227005028 شابک: وزيري. ص.152 .1398. برايند پويش: تهراندبیرخانهواتوماسیوناداري.. علن، ابراهيم.24

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 دوازدهم كاردانشپایهتحصیلي:

 مديريت و سازماندهي کلیدي:کلمات

ها و مؤسسات دولتي و خصوصي براي رسيدن به اهداف سازماني خود نيازمند ارتباط كافي  ها و وزارتخانه سازمان معرفيکتاب:

تواند به فعاليت خود ادامه دهد. كتاب حاضر يکي از اركان اصلي ارتباط سازماني  هستند. در واقع هيچ سازماني بدون ارتباط نمي

هاي  امور دفتري، تاريخچه دبيرخانه، نامه ةهاي ادار يعني دبيرخانه و اتوماسيون اداري را موضوع خود قرار داده و به بررسي روش

 پرداخته است. ... اداري و
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 .1398. آوند دانش: تهران. مريم مهذب .For Dummiesرفتارسازماني. كوپر، كري.ال/ هولدزورث، لين/ جانسون، شينا.25

 9786226661584 شابک: وزيري. ص.416

 كارشناسانمخاطب:

 تعالي سازماني، سازمان، يادگيري سازماني کلماتکلیدي:

موضوع رفتار سازماني، چگونگي رفتار افراد در محيط كار است. اين كتاب مقدماتي، مخاطب را با مباني اين موضوع  معرفيکتاب:

ها گرفته تا گزينش كاركنان و ايجاد انگيزه  هاي شخصيتي و تيم فتار سازماني، از تفاوتكند و همة موضوعات مربوط به ر آشنا مي

ها و علت از هم  ها و تيم هايي دربارة عوامل محرك گروه كند. نگاهي به ماهيت فرد در محيط كار، توصيه ها را بررسي مي در آن

رمايان و كاركنان، رهبري مؤثر و آشنايي با محيط كارِ مدرنِ در حال شناختي كارف هايي دربارة قرارداد روان ها، راهنمايي پاشيدن آن

 تغيير، از جمله مفاهيم كتاب هستند.

 

26 سرپرست. فر، فاطمه/ حزين، محمدكاظم/ جليليان، فوزيه/ اردستاني رستمي، محمدرضا نيکبخت نصرآبادي، زهرا/ صالحي.

 9786229977712 شابک: وزيري. ص.160 .1398. حسابدار: تهرانترخیصمحصول.

 هنرجومخاطب:

 يازدهم كاردانشپایهتحصیلي:

 آموزش ايمني، حسابداري، بازاركار کلماتکلیدي:

« استاندارد سرپرست ترخيص محصول»هنرجويان و حتي هنرآموزان رشتة حسابداري در مطالب مربوط به موضوع  معرفيکتاب:

است: توانايي پيشگيري از  شده آنان باشد. كتاب حاضر در همين باره در پنج فصل تدوينبه منبعي نياز دارند كه پاسخگوي نياز 

ها؛ توانايي نظارت بر  حوادث و رعايت اصول ايمني و حفاظتي بهداشت كار؛ توانايي تقسيم كار بين كارگران و نظارت بر عملکرد آن

هاي  افزارهاي حسابداري. در هر فصل فعاليت وانايي كار با نرمهاي موردنياز واحد؛ ت بارگيري موتورسيکلت؛ توانايي تهية گزارش

 است. شده هاي متناسب نيز گنجانده عملي و نمونه سؤال

 

 9789641823629 شابک: رحلي. ص.180 .1398. بخشايش: قمکاربراموربانکي.. پيمانفر، مهرسا/ سعادتيان، سارا.27

 هنرجومخاطب:

 كاردانشدوازدهم پایهتحصیلي:

 اي بازاركار، راهنمايي حرفه کلماتکلیدي:

ريزي درسي امور مالي و بازرگاني تدوين  اين كتاب بر مبناي استاندارد مهارت كاربر امور بانکي، مصوب گروه برنامه معرفيکتاب:

اصطالحات متعارف در فصل، به تعريف و تشريح مفاهيم و اصول كلي بانکداري و بانکداري اسالمي،  15شده است. كتاب در 

نامه و وثائق مربوط و مديريت ارتباط با  ها، تسهيالت اعطايي و چگونگي اخذ ضمانت آشنايي با اسناد تجاري، انواع سپرده معامالت،

 هايي نيز به منظور پويايي هنرجويان و افزايش بازدهي آموزشي آنان طراحي شده است. پردازد. در متن، فعاليت ... مي مشتري و
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کاربراموربانکي.. فر، فاطمه/ كولوند، رضا/ اردستاني رستمي، محمدرضا/ پورعرب، حبيب نيکبخت نصرآبادي، زهرا/ صالحي.28

 9786229977750 شابک: وزيري. ص.264 .1398. حسابدار: تهران

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 دوازدهم كاردانشپایهتحصیلي:

 اي حرفهبازاركار، راهنمايي  کلماتکلیدي:

شدة كاربر امور بانکي نگاشته شده و چيدمان آن بر اساس بندهاي استاندارد  كتاب حاضر بر اساس استاندارد ويرايش معرفيکتاب:

مندي شخصي او به كار بانکي نيز كشف  فصل است. هدف اين است كه ضمن آشنايي هنرجو با نکات بانکداري، عالقه 9و شامل 

سازي اصول حقوقي حاكم بر معامالت؛ ارائة  كارگيري اصول و مفاهيم بانکداري؛ پياده ارد را دربردارد: بهشود. محتواي كتاب اين مو

تسهيالت بانکي؛ ثبت عمليات انواع چک، سفته و برات؛ افتتاح، انسداد و محاسبة سود؛ گشايش اعتبارات اسنادي؛ ارائة تسهيالت 

 ط با مشتريان.داري؛ برقراري ارتبا اعطايي؛ انجام امور تحويل

 

 .1398. آوند دانش: تهران. كاظم عزيزي محمد سارا يوسفي، سيد .For Dummiesفروشيکارخردهوکسب. سگل، ريک.29

 9786226661553 شابک: وزيري. ص.380

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 دوازدهم كاردانشاي، يازدهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 خريد و فروش، اقتصاد، مديريت مالي کلماتکلیدي:

اندازي و اداره كند. كتاب  فروشي را راه كار خرده و كه مخاطب بداند چگونه كسب كتاب حاضر راهنمايي است براي آن معرفيکتاب:

گيرد. نويسنده در بخش اول به مخاطب  مي مغازه را در براندازي تا كارهاي روزانة يک  فروشي از روياي اولية راه هاي خرده تمام جنبه

شود.  فروشي نيز عنوان مي فروشي براي او مناسب است يا نه. داليل فريبندة ميلِ به ورود به خرده دريابد آيا خرده ،كند كمک مي

دم، فروش آسان و هاي شناخت كار و خدمات به مر شود. روش ريزي براي كار در فصل سوم بررسي مي جزئيات و برنامه

 اند. فروشي در بخش آخر آمده هايي از برخي موضوعات اصلي خرده فهرست

 

30 حسابدار.. كرمدار نداماني، يوكابد/ صادقي مرشت، مهدي.  شابک: وزيري. ص.212 .1398. حسابدار: تهرانکمک

9786227025026 

 هنرجو/ هنرآموز/ كارشناسانمخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه حرفهدهم فني و پایهتحصیلي:

 كاردانش

 ها ها، حسابداري، تمرين آزمون کلماتکلیدي:

دارد. تاريخچة حسابداري، مفاهيم بنيادي  كتاب حاضر مباحثي را دربارة استاندارد آموزش شغل حسابداري در بر معرفيکتاب:

است. در فصل دوم عناصر و اجزاي حسابداري شامل  حسابداري، اصول حسابداري و مسير شغلي حسابداري در فصل اول آمده

اسناد و مدارك مثبت، كدينگ حسابداري شامل دفترهاي »هاي بعد  گيري و در فصل ها، ترازنامه و مانده ها و دارايي بدهي

هاي ثبت و نگهداري حساب كاال، تداركات و وظايف  ها، موجودي كاال و روش ابحسابداري و تنظيم سند و دفتر معين، اصالح حس

اند. در هر  آمده« ترين كاربرد اكسل نظر از ساير كسورات، و مهم آن، حقوق و دستمزد، مهارت صدور سند حسابداري ماليات با صرف

 اند. شده هايي نيز گنجانده ها و آزمون فصل تمرين
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31 وهايکسبمدل. هازن، جيم ميوئل.  .1397. آوند دانش: تهران. پور احسان منصوري، الناز رفيعي .For Dummiesکار

 9786008668725 شابک: وزيري. ص.414

 هنرآموزمخاطب:

 ريزي راهبردي، بازاركار برنامه کلماتکلیدي:

سازي  ها و در نهايت پول ارائه خدمات به آنهايي هستند كه براي جذب مشتريان،  هاي كسب و كار شامل روش مدل معرفيکتاب:

هاي  كنند. اين كتاب ضمن معرفي مدل هاي كسب و كار بر سودآوري و تداوم آن تأكيد مي طور كلي مدل شوند. به كار گرفته مي به

عه تجاري خود هاي مجمو كوشد به خواننده ياري دهد كه براي تعيين اهداف و آرمان هاي بزرگ تجاري دنيا، مي كسب و كار شركت

 و افزايش جذابيت براي مشتريان، يک مدل كسب و كار مطمئن طراحي كند.

 

32 مهارتمسئولسفارشات.. نيکبخت نصرآبادي، زهرا/ منصوري، فرزانه/ حزين، محمدكاظم/ جليليان، فوزيه/ غالمي، ندا.

 9786229977705 شابک: وزيري. ص.114 .1398. حسابدار: تهران

 هنرجومخاطب:

 يازدهم كاردانشپایهتحصیلي:

 هاي آموزشي، خريد و فروش مهارت کلماتکلیدي:

هاي رشتة حسابداري مالي شاخة كار و دانش است. كتاب حاضر براي  ها، يکي از درس مهارت مسئول سفارش معرفيکتاب:

آشنايي با ملزومات اداري، استاندارد كاال  است: شده هنرجويان اين رشته و آشنايي با استانداردهاي اين مهارت در شش فصل تدوين

بندي و كدگذاري كاال؛ فرايند سفارش و تداركات و اصول ثبت و  و انواع مهر؛ مديريت موجودي و سفارشات؛ آشنايي با انبار، طبقه

تشريحي، عملي و  تحويل اجناس وارده؛ بايگاني اسناد و مدارك؛ آشنايي با اصطالحات انگليسي. در انتهاي هر فصل تعدادي سؤال

 است. اي نيز آمده چهارگزينه

داستان

 

 9789640228678 شابک: وزيري. ص.284 .1398. نشر به: تهرانآبوزنجیر.. قربانزاده خياوي، حسين.33

 هنرجومخاطب:

يازدهم كاردانش، دوازدهم اي، دهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي فارسي، جنگ ايران و عراق ادبيات نوجوانان، داستان کلماتکلیدي:

ها كنار  شهر است. آن اي درباره چند نوجوان اهل مشکين هاي كوتاه و به هم پيوسته اي از داستان اين كتاب مجموعه معرفيکتاب:

، يکي «جيار»كند و  كه غالم او را سوغان صدا مي« قادر»، «غالم»كنند.   زندگي ميگيرد،  رود خياوچاي كه از سبالن سرچشمه مي

جا حسابي خوش  روند. آن  هاي شهرشان مي ديگر از دوستان غالم، براي استراحت بعد از امتحانات خرداد، به يکي از آب گرم

فهمند دوستشان،  جاست كه مي شدن خرس هستند و آنها و خرس بزرگ و كشته  جا شاهد جدالي نابرابر بين آدم گذارنند، آن  مي

 ، قصد دارد به جبهه برود!«فياض»
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 9789640230121 شابک: رقعي. ص.128 .1398. نشر به: تهرانها.آبي. تشکري، سعيد.34

 هنرجومخاطب:

كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم اي، دهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي فارسي، امامان، ادبيات نوجوانان داستان کلماتکلیدي:

عباسي، است. او  ة، خليف«الرشيد هارون»، معاصر «زكرياي رومي»زندگي پزشکي مسيحي، به نام  ةاين رمان دربار معرفيکتاب:

را ترك كرده و به سمت دربار او برود. او پزشکي است كه به دنبال گوهر كامل  دليل احضار هارون، دير انطاكيه شود به  ناچار مي

خواهد در پستوي قدرت راهبان بماند، شهر انطاكيه و حران، تبعيدگاه دانش اين طبيب دلداده  معاصر خويش است و ديگر نمي

 رساند. اش را به تالطم مي رويداد زندگيترين  يابد، هم آسماني و طوفان آبي است، او در سير اين هجرت، هم عشق زميني مي

 

ضريح : مشهد.هایياززندگيشیخابوالحسنخرقانيعارفقرنچهارمهجري.آتششوق:داستان. مهاجري، زهرا.35

 9786004762618 شابک: وزيري. ص.92 .1398. آفتاب

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  دوازدهم فني و حرفهاي،  اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي كوتاه، عرفان هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدي:

، عارف قرن چهارم هجري، همراه با تصوير «ابوالحسن خرقاني»اين كتاب دوزبانه، شامل دَه داستان از حکايات كوتاه  معرفيکتاب:

ها از موضوعات متفاوتي مانند سخاوت و بخشندگي، نماز و نيايش، استفاده از مال حالل و... سخن به ميان  ستاناست. در اين دا

خرقاني انتخاب و ارائه شده تا مخاطب با نثر اين « نورالعلوم»آمده است. در ابتداي هر داستان سخني مرتبط با آن داستان از كتاب 

 عارف نيز آشنا شود.

 

 9786004623339 شابک: رقعي. ص.260 .1397. پرتقال: تهران. مريم رئيسي آدمکنترلي.. ديويدبديل، .36

 اي، دهم كاردانش دهم فني و حرفه هنرجومخاطب:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

هاي  ترينش، عالقه به بازي شباهت دارند كه مهمها در خيلي از چيزها به هم  دو قلو هستند. آن« فِرِد»و « اِلي» معرفيکتاب:

ها دارند؛ هرچند در برابر قُلدرهاي  آورند؛ اما استعداد زيادي در اين بازي ويدئويي است. اِلي و فِرِد خيلي از تکنولوژي سردرنمي

اي كه گويي  دهد، دسته ها مي آنكنند كه دسته بازي متفاوتي به  انگيزي مالقات مي ها با مرد شگفت آورند! روزي بچه  كم مي مدرسه

ها را به روياهايشان  تواند آن آيد و مي  كند! چيزهايي كه حسابي به كار اِلي و فِرِد مي  جادويي است و چيزهاي ديگر را هم كنترل مي

 كند. نزديک 
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 9786222087029 شابک: رقعي. ص.144 .1398. كتاب نيستان: تهرانآرتیست.. تشکري، سعيد.37

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستان کلماتکلیدي:

اي قديمي با معماري قاجاري در منطقه خوبي از  است، خانه ي مجرد كه پاي به سالمندي گذاشته«كوشا»آقاي  معرفيکتاب:

اش را بنويسد.  هاي از دست رفته اي است كه بيايد و زندگي سال مشهد دارد كه دست مردي ديگر است. او به دنبال نويسنده

كند و با  ه فروش خانه ميخانه را وادار ب شود. سعيد صاحب ، ناخواسته و براي دستمزدي بيست ميليوني وارد قصه مي«سعيد پويا»

خواهد كه دستي بر سر و روي خانه بکشد و آن را براي سالمنداني به تعداد  خرد. آقاي كوشا از او مي بازي نمايشي خود، خانه را مي

 دزدند!  شود؛ اما ناگهان نويسنده را مي نفر كه همه از دوستان قديمي او هستند، آماده كند. تمام كارها انجام مي بيست

 

 ص.320 .1398. افق: تهران. پور نسرين وكيلي، پارسا مهين شده.خواهرانفراموش ها: آكادمي شاهزاده خانم. هيل، شنون.38

 9786003534346 شابک: رقعي.

 هنرجومخاطب:

كاردانش، دوازدهم اي، دهم كاردانش، يازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، كودك و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

ها  و دوستانش، پس از تحمل سال« ميري»است. « ها خانم آكادمي شاهزاده»اين كتاب، سومين جلد از مجموعه  معرفيکتاب:

اما حاال كه ميري در انواع علوم و فنونِ رزم، ورزيده شده  ها را ترك كنند؛ خانم  گيرند، مدرسه عجيب شاهزاده  دشواري، تصميم مي

دهد كه او به مردابي دوردست سفر كند و سه عموزاده بازيگوشش را تعليم بدهد؛ اما آن سه بيش از يادگيري   است، شاه دستور مي

خبرند. ميري  با خانواده سلطنتي بيكه از نسبت خود  مندند و عجيب اين تاريخ و آداب معاشرت، به شکار، كشتي و ماهيگيري عالقه

 شود كه كليد حل آن فقط در دستان خودش است. متوجه رازي در زندگي سه شاهزاده مي

 

 رقعي. ص.312 .1398. افق: تهران. پور نسرين وكيلي، پارسا مهين دخترانکوهستان. ها: آكادمي شاهزاده خانم. هيل، شنون.39

 9786003534063 شابک:

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، كودك و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

شود كه در يک مدرسه  ندگي دختراني روايت مي، ز«ها خانم آكادمي شاهزاده»جلدي  در جلد نخست از مجموعه سه معرفيکتاب:

اين  رسد كه قرار است شاهزاده، همسر خود را از ميان دختران روستايي انتخاب كند كه خوانند. روزي خبر مي عجيب درس مي

درگير ريزد. او  اش به هم مي يکي از دختران روستاست كه با شنيدن اين خبر، زندگي ساده« ميري»مدرسه در آن قرار دارد. 

اين مدرسه را تصرف  شود و در اين ميان بايد با معلم سختگيرش هم كنار بيايد؛ اما حاال كه بيگانگان رقابتي شديد با دخترها مي

 ها و روستاي خود است. اند، ميري به دنبال راه نجاتي براي همکالسي كرده
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40 مردگان.. ابوطالبي، معصومه مير. دریاي سوي  شابک: رقعي. ص.196 .1398. فرهنگي فاطميمؤسسه : تهرانآن

9786226011327 

 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي بلند هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستان کلماتکلیدي:

شان جنّ  گويند دايي جالل معتاد است و در خانه خيلي حرف و حديث است. همه مياش  و دايي« جالل»پشتِ سرِ  معرفيکتاب:

كالسيِ جالل تصميم  ، هم«افشين»لنگد!  آباد و پشت غسالخانه زندگي كند، حتماً يک جاي كارش مي كه در محله جنّ دارند! كسي

اين صداي «. اِن نوگي!»زند:  ست كه فرياد ميها خواهد بداند چه موجودي در خانه آن گيرد از موضوع سردربياورد. او مي مي

رود كه ناگهان صداي وحشتناك بلند  ال رياضي به درِ خانه جالل ميؤپرسيدن س ةترسناك را همه شنيده بودند. روزي به بهان

 . شود و... افشين به هر ترتيبي شده، وارد خانه مي«. اِن نوگي... اِن نوگي»شود:  مي

 

41  شابک: جيبي. ص.320 .1398. قدياني: تهران. حسين ابراهيمي الوند ور.هايشعلهآنسويسرزمین. كريستوفر، جان.

9786000805685 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، كودك و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

شود، به همراه سلطنتي،  شاهزاده خوانده مي است و« وينچستر»كه اكنون برادر شهريار « پِري لوك»در اين داستان  معرفيکتاب:

كند كه آداب و رسوم   جا مردمي را مالقات مي را ببيند. وي در آن  هاي آن شود تا شگفتي ور مي هاي شعله راهي آن سوي سرزمين

شود و در  كنند. لوك پس از بازگشت، با اتهام كشتن همسر برادرش مواجه مي  هاي ابتدايي استفاده مي ها را ندارند و از دستگاه آن

 شود. كشد و خود شهريار سرزمينش مي دفاع از خود، برادرش را مي

 

42 هندوانهآن. بالدوين، سيندي. که ميجا  شابک: رقعي. ص.216 .1398. پرتقال: تهران. پور عباس نگار رویند!.ها

9786004624114 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

اسکيزوفرني داشت. اين بيماري دقيقاً بعد از به دنيا آمدن دال شروع شده و عضوي از خانواده شده بود. « دِال»مادرِ  معرفيکتاب:

دانست چطور با اين بيماري كنار بيايد؛ اما دال از ديشب نظرش تغيير كرده بود، از وقتي كه  كس به جز دال و پدرش نمي هيچ

هاي سياه را يکي يکي و  تيز تخمه هاي هندوانه جلويش بود و با چاقويي نوك ه ديد كه بشقابي پر از برشمادرش را سر ميز آشپزخان

 . اش چسبيده بود و... ها باالي پيشاني كرد، يکي از تخمه  اي ناگهاني به بيرون پرتاب مي با ضربه
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43 خانهآن. ام مونتگمري، لوسي. در  شابک: جيبي. ص.120 .1398. پنجره: تهران. آيدين عميق سبز.يشرلي

9789642223459 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

، خواهر و «متيو»و « ماريال»كند.  خانه زندگي مي ساله، با موهاي قرمز است كه در يتيم دختري يازده «شرلي آن» معرفيکتاب:

حالشان باشد؛ اما  ها قصد دارند پسري را به سرپرستي بگيرند كه كمک كنند. آن  سالي هستند كه يک مزرعه را اداره مي برادر ميان

حد و مرزي دارد و با اميد و پشتکار  تد. آن دختري باهوش است كه قوه تخيل بيفرس ها مي را نزد آن« آن»پرورشگاه به اشتباه 

 كند تمام مشکالت زندگي جديد را پشت سر بگذارد.  سعي مي

 

44 اونلي. آني شرلي:. مونتگمري، ال.ام. در شرلي  شابک: جيبي. ص.416 .1398. قدياني: تهران. سارا قدياني آني

9786000803568 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

كند زندگي   حد و مرزي دارد و با اميد و پشتکار سعي مي تخيل بي ةخانه بزرگ شده است. او قو در يتيم« شرلي آن» معرفيکتاب:

كند و انجمن  اونلي شروع به تدريس مي مدرسةداستان او پس از دوره ديدن در آكادمي كوئين، در  جديدي را آغاز كند. در اين 

 آورد. دهد و اتفاقات جالبي را به وجود مي اصالح روستا را تشکيل مي

 

45 اینگل آني شرلي:. ال.اممونتگمري، .  شابک: جيبي. ص.480 .1398. قدياني: تهران. سارا قدياني ساید.آنيشرليدر

9786000803605 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلیدي:کلمات

كند با اميد و   اي دارد. او سعي مي تخيل قوي ةخانه بزرگ شده است، قو دخترك باهوشي كه در يتيم« شرلي آني» معرفيکتاب:

كند. او يک  نقل مکان ميسايد  روياها به اينگل  شرلي از خانه در جلد ششم اين مجموعه، آن. کار زندگي جديدي را آغاز كند و..پشت

، ملقب «برتاماريال»و « شرلي»، «والتر»كه دوقلو هستند، « داي»و « نن»سايد ديگر فرزندانش،  دارد و در اينگل« جم»پسر به نام 

 دهد. هاي جالبي رخ مي آورد و داستان را به دنيا مي« ريال»به 
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46 جزیره. آني شرلي:. مونتگمري، ال.ام. در شرلي  شابک: جيبي. ص.400 .1398. قدياني: تهران. سارا قدياني آني

9786000803575 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

كند با اميد و  خانه بزرگ شده است، سعي مي است. او كه در يتيم« شرلي آني»كتاب حاضر جلد سوم از مجموعه  معرفيکتاب:

گذارد و به همراه  گردد و قدم به دانشگاه ردموند مي  شرلي به زادگاهش برمي اين بار آن. .تکار زندگي جديدي را آغاز كند و.پش

شود؛ اما در انتها رويال را ترك كرده و با  آشنا مي« رويال گاردنر»شود. او با  پتي ساكن مي نةخااي به نام  دوستانش در خانه

 كند. گيلبرت باليت نامزد مي

 

47 رؤیاها. آني شرلي:. مونتگمري، ال.ام. خانه  شابک: جيبي. ص.368 .1398. قدياني: تهران. سارا قدياني آنيشرليدر

9786000803599 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

كند زندگي جديدي را آغاز   ميحدي دارد. او سعي  تخيل بي ةدخترك موقرمز و باهوشي است كه قو« شرلي آن» معرفيکتاب:

كند و براي  ازدواج مي« گيلبرت باليت»او با . .هاي بسياري را پشت سر بگذارد. كند و براي ورود به اين دنياي تازه بايد سختي

ورد، آ ها ماجراهايي به وجود مي شود و به همراه آن رود. او با همسايگانش دوست مي مري مي زندگي به روستايي به نام گلن سنت

 ....شود و دار مي بچه

 

48 گرینگیبلز. آني شرلي:. مونتگمري، ال.ام.  شابک: جيبي. ص.496 .1398. قدياني: تهران. سارا قدياني آنيشرليدر

9786000803551 

 هنرجومخاطب:

يازدهم كاردانش، دوازدهم اي، دهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

گيرند پسري را براي كمک به متيو در  ها تصميم مي خواهر و برادري هستند كه مزرعه دارند. آن« متيو»و « ماريال» معرفيکتاب:

فرستد. او موهاي سرخ دارد و پرحرف است،  را مي« شرلي آني»شتباهي، گيبلز، به فرزندي بپذيرند. پرورشگاه ا مزرعه خود، در گرين

نظير  خانه بازگردد؛ اما با تشويق بي گويد آني بايد به يتيم زند. مريال مي خصوص وقتي كه از خياالت و روياهاي خود حرف مي به

گيبلز )اولين خانه واقعي كه او  را در گرين هاي آني گيرد اجازه دهد كه آني بماند. اين كتاب مبارزات و شادي متيو، تصميم مي

 . كند و... تاكنون شناخته است( بازگو مي
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49 وینديپاپلرز. آني شرلي:. مونتگمري، ال.ام.  شابک: جيبي. ص.432 .1398. قدياني: تهران. سارا قدياني آنيشرليدر

9786000803582 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه يازدهم فني و حرفهاي،  دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

به اين بار او . خانه بزرگ شده است.. كه در يتيم مک است و دختركي با موهاي قرمز و صورتي پر از كک« شرلي آني» معرفيکتاب:

شود. اين كتاب به سه بخش سال اول، سال دوم و سال سوم تقسيم شده و  جا ساكن مي رود و به مدت سه سال در آن اي مي خانه

كتاب دة ها تشکيل دهن نويسد و اين نامه پزشکي در ردموند است، نامه مي ةكه در حال گذراندن دور« گيلبرت»آني در اين مدت به 

 ....رساند، دختري را به پدرش و هايي را به هم مي زوج شرلي هستند. در اين كتاب آن

 

50 رنگین آني شرلي:. مونتگمري، ال.ام.  شابک: جيبي. ص.384 .1398. قدياني: تهران. سارا قدياني کمان.آنيشرليدره

9786000803612 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  فني و حرفهاي، دوازدهم  اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

خانه بزرگ شده است. او براي ورود به  ومکي كه در يتيم دختركي است با موهاي قرمز و صورت كک« شرلي آني» معرفيکتاب:

. .آيد. مشکلي كنار مي اميدبخش است كه با هر قدر زيبا و گذارد. آينده براي آني آن  سر مي هاي بسياري را پشت دنياي تازه، سختي

آيد. او چهار فرزند دارد و همسرش  مري مي فرزندان آني است. كشيش جديدي به گلن سنت  ةكمان نام محل مورد عالق رنگين ةدر

شوند و اتفاقات جالبي را شکل  فر با فرزندان آني دوست ميرا از دست داده است. كشيش دو پسر و دو دختر دارد. اين چهارن

 دهند. مي

 

 9789642223466 شابک: جيبي. ص.120 .1398. پنجره: تهران. صديقه ابراهيمي آوايوحش.. لندن، جک.51

 هنرجومخاطب:

كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم اي، دهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

كه روزي از  هيکل است كه به زندگي راحت به عنوان حيوان خانگي عادت كرده است تا اين ، سگي درشت«باك» معرفيکتاب:

جا با شرايط  كش خدمت كند. باك در آن تا به عنوان سگي سورتمهبرند  شود. او را به آالسکا مي محيط زندگي پررفاهش دور مي

كند و مجبور است در آب و هوايي آن چنان سرد كه هر روز را تبديل به نبردي وحشيانه براي  بسيار سختي دست و پنجه نرم مي

گردد. باك، با به  و خاموش خود برميسازد و به غرايض ابتدايي  بقا كرده، كار كند. او خيلي زود با شرايط جديد خود را سازگار مي

 . شود و... ها مي اي از گرگ جان خريدن خطرهاي مختلف، رئيس گله
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 9786004622196 شابک: رقعي. ص.232 .1398. پرتقال: تهران. ساره پيمان اژدهایيباقلبشکالتي.. برجس، استفاني.52

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه يازدهم فني و حرفهاي،  دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، كودك و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

بيرون از اند. دنياي  هاي سخت و محافظش كامالً شکل نگرفته ، يک اژدهاي جوان است كه هنوز پولک«اَوِ نتورين» معرفيکتاب:

زند و به   تواند گليم خودش را از آب بيرون بکشد. پس دل به دريا مي اش ثابت كند كه مي غار خطرناك است؛ اما او بايد به خانواده

دفاع است؛  نوشد. حاال ديگر او ضعيف و بي  خورد و از شکالت داغ سحرآميز مي رود! اژدهاي جوان فريب انسان را مي شکار انسان مي

اش، يعني  ترين موجود كوهستان است و عالقه واقعي هاي تيز و نه نفس آتشين؛ اما هنوز هم درنده چنگالي دارد، نه دنداننه 

 . شکالت را نيز كشف كرده است! اما...

 

 رقعي. ص.112 .1397. مهر زهرا)س(: نجف آبادوجوگرانگنج.هایيشیرینازجستافسانه. پناه، سيدسعيد موسوي.53

 9786226051200 شابک:

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدي:

هاي دور  جواني است كه آرزوي سفر به سرزمين« پارسا»كوتاه و به هم متصل است. هاي  كتاب حاضر حاوي داستان معرفيکتاب:

شود كه داستان عجيبي را  رو مي كه روزي با پيرمردي روبه و ماجراجويي را دارد؛ اما هرگز اين فرصت را به دست نياورده است تا اين

كند؛ اما پيرمرد  در كوه و بيابان. پارسا اين داستان را باور نمي پنهان كردن گنج بسيار بزرگي ةكند، داستاني دربار  برايش بازگو مي

 . كه خود يکي از افرادي بوده كه گنج را پنهان كرده، حاضر است تمام جزئيات را براي او شرح دهد و...

 

 شابک: رقعي. ص.368 .1398. پرتقال: تهران. آتوسا گلکار دردسرهايزندانیان. انجمن سري بنديکت:. لي. استوارت، ترنتون.54

9786004622820 

 هنرجومخاطب:

 اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي ماجراجويانه، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

كنند تا  هاي زيادي شركت مي در فعاليت« اروند»، طبق دستورات «كنستانس»و « استيکي»، «كيت»، «ريني» معرفيکتاب:

قديمي آموزش  ةتوانند به مدرسه بروند و مجبورند در همان خان ها به داليل امنيتي نمي عالئق و استعدادهايشان شکوفا شود. آن

شوند و در  باري است كه در اتاق زنداني مي تواند محلي براي يادگيري باشد؛ اما اين اولين  عجيب مي ةببينند. هر گوشه از آن خان

هايي به دست  شود، اين چهار نفر بايد سرِ نخ كنند. وقتي برق بدون هيچ توضيحي قطع مي شرايطي دشوار، اما حقيقي بايد انتخاب 

 . و...آورند تا از توطئه جديد و شيطاني جلوگيري كنند 
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 شابک: رقعي. ص.260 .1397. مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيکان: تهرانمسجد.انگورهايهزار. ضيغمي، محمدرضا.55

9786229958599 

 هنرجومخاطب:

 اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستان کلماتکلیدي:

داند چه اتفاقي افتاده است؛ هرچند حدس  رود و نمي وآمد كرده است، پيش مي بار رفت اي كه هزاران ابراهيم در جاده معرفيکتاب:

رسد و باالي سر پدر؛ اما لحظات آخر عمر پدر است و داد و  ، باشد. سرانجام به خانه مي«آقاجان»زند موضوع مربوط به پدرش،  مي

يد؛ ديگر كشد كه چرا زودتر به من خبر نداديد و چرا پدر را به شهر نياورد  مي« اسماعيل»فريادهايي كه ابراهيم بر سرِ برادرش، 

دوران تحصيلش دفتر خاطراتش را پيدا هاي  بعد از مراسم خاكسپاري، ابراهيم در انبار، در ميان كتاب. .اي ندارد! و. هيچ فايده

 . كند و...  مي

 

56 بچه. ستن بويه، كير. نميبا حرف کسي که  شابک: رقعي. ص.152 .1398. كتاب چ: تهران. كتايون سلطاني زند.ها

9786220100706 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  حرفهاي، دوازدهم فني و  اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

اش در روستا  يابد. او و خانواده مي چيز را در گويد؛ اما او همه بيمار است. كسي به او چيزي نمي« شارلوته»مادر  معرفيکتاب:

رسد و پدر از اين   از بيماري مادر. مادر غمگين و افسرده است. او اصالً به كارهاي خانه نمي زندگي خوشي داشتند؛ البته تا قبل

قدر عوض شده است؟ شارلوته بايد با  طور. چه اتفاقي براي مادر افتاده؟ چرا رفتارش اين وضع عصباني است، شارلوته هم همين

 د!زن  ها حرف نمي كسي در اين باره صحبت كند؛ اما كسي با بچه

 

 شابک: رقعي. ص.296 .1398. پرتقال: تهران. شبنم حاتمي ها.هیچيمعموليوابربچه. اسميت، كريس/ جيمز، گرگ.57

9786004626613 

 هنرجومخاطب:

 اي، دهم كاردانش دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

كنند  كشي  ها هر سال بايد اسباب و برادرش مجبورند به خاطر شغل مادر، مرتب به شهر جديدي بروند. آن« مورف» معرفيکتاب:

ترين مسئله اين است كه مورف  كند. حاال در اين شهر جديد، مهم و اين كار براي مورف زجرآور است؛ چون بايد دوستانش را ترك 

ها فرق دارد!  مدرسه همةكنند؛ اما اين مدرسه با  اي پيدا مي اند. سرانجام مدرسه  ها پر شده مدرسه ةبه كدام مدرسه برود. انگار هم

معمولي  بچةهاي كوچکي ظاهر كنند! اما مورف يک  توانند پرواز كنند، آب و هوا را كنترل كنند يا اسب  هاي اين مدرسه مي بچه

 است.
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 9786007358962 شابک: رقعي. ص.206 .1398. جيسا: رودسربهوقتشهریور.. زينب، عليزاده.58

 هنرجومخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستان کلماتکلیدي:

 ةساده و قابل باورند؛ چون از زندگي روزمرهاي اين مجموعه  كتاب حاضر حاوي هفت داستان كوتاه است. داستان معرفيکتاب:

است كه به تازگي نامزد كرده است؛ اما « صاحبه»دختري جوان و روستايي، به نام  ةدربار« به وقت شهريور»مردم هستند. داستان 

د هر چندوقت كند كه هرچه زودتر احمد بازگردد. احم  رود. صاحبه روزها را به اين اميد سر مي  به جبهه مي« احمد»نامزدش، 

شود هم از احوال مردم روستا. روزي كه احمد قول داده بود بيايد،   گيرد و هم از حال و احوال نامزدش باخبر مي  بار تماس مي يک

 . شود و... خبري از او نمي

 

 شابک: رقعي. ص.62 .1397. مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيکان: تهرانبهارچشمانتو.. استاد حسن معمار، اصغر.59

9786229958568 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي فارسي هاي بلند، داستان ادبيات نوجوانان، داستان کلماتکلیدي:

كار به شهر رفته بود و حاال بعد از پنج سال به خانه برگشته است. پدر، مادربزرگ و برادرش  به دنبال« محمد» معرفيکتاب:

آيد! مادربزرگ محمد را تا  گويند؛ اما مادرش، صداي مادر از اتاق مي ، كه بيرون از اتاق ايستاده است، به او خوشامد مي«طاهر»

آمدن سومين فرزندش است. مادربزرگ محمد را به دنبال پيرزن قابله  كشد و منتظر به دنيا برد. مادر درد مي پشت درِ اتاق مي

 . ... گذارند و  مي« زينب»رود. نام دختر را به ياد مادر  بار دختر است؛ اما مادر از دست مي آيد و اين بچه به دنيا مي. .فرستد و. مي

 

 9789640230367 شابک: وزيري. ص.40 .1398. نشر به: تهران.65بهمن. مؤمني، سندي.60

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي كوتاه، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدي:

، به «عباس»به هم پيوسته است. راوي داستان دختر نوجواني است كه برادرش، كتاب حاضر حاوي پنج داستان  معرفيکتاب:

خوبي با هم ندارند و مرتب در حال جر و بحث  ةدارد كه البته ميان« معصوم»تري هم به نام  جبهه رفته است. او خواهربزرگ

خواهد نويسنده شود و اصالً   داستان مي ماند؛ اما راوي  گويد باالخره روي دست مادر مي  هستند. معصوم به خواهر كوچکش مي

بار تماس  زند؛ ولي اين  شود، داداش عباس زنگ مي وقت جايي بمباران مي داري و آشپزي بلد نيست. هر برايش مهم نيست كه خانه

 . رود تا سري به او بزند و... نگرفته است. پدر مي
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 9786004626576 شابک: رقعي. ص.356 .1398. پرتقال: تهران. راضيه خشنود سرزمین.بي. مارش، كاترين.61

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 زدگان الملل، جنگ رمان، ادبيات نوجوانان، ادبيات بين کلماتکلیدي:

خواهد. بعد از فرار از زندگي ناامن و رنجي كه در سوريه  احمد چهارده ساله در شهري سرگردان است كه او را نمي کتاب:معرفي

كند تا تنهايي  كشيد، پدرش را در سفري پرمخاطره در سواحل اروپا از دست داده و تازه وارد بروكسل بلژيک شده است. تقال مي مي

تواند در ديار  دهد. حاال او چگونه مي كم از دست مي را دارد نه جايي براي رفتن. اميدش را كم از پس زندگي خودش برآيد، نه كسي

 غربت سر كند؟

 

 9786000805647 شابک: رقعي. ص.368 .1397. قدياني: تهراندهد.خرمالوميةپاییزمز. حيدري، زهرا.62

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه فني و حرفهاي، يازدهم  دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدي:

قِ به علت اختالف با مباشرِ اربابِ ساب« يونس»دهد. پدر  رخ مي 1357ماجراي اين داستان در تابستان و پاييز سال  معرفيکتاب:

عهده بگيرد.  شود مسئوليت خانه و كارهاي كشاورزي را به رود و يونس مجبور مي روستا و جروبحث با رئيس پاسگاه به زندان مي

خواهند مادر يونس،  ها مي كند. آن ها را به خانه يونس هدايت مي ، آن«منيژه»آيند و زني به نام  روزي افرادي از شهر به روستا مي

و قرار است قالي را روز زن به او پيشکش كنند. در همان زمان، پسرعمه « محمدرضاشاه»، همسر «فرح»رحِ چهره اي ببافد با ط قالي

 كند.  اي درگير مي زند كه يونس را با ماجراهاي تازه هايي مي گردد و حرف  يونس كه از سربازي فرار كرده است، به روستا برمي

 

 9786004624732 شابک: رقعي. ص.265 .1397. پرتقال: تهران. مروا باقريان پایین.. اسميت، رولند.63

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

کتاب: زند، از ايميل استفاده  است. كوپ آدم متفاوتي است؛ با تلفن حرف نمي« كوپ»شيفته برادرش « پت اُتول» معرفي

آيد.  چيزي خوشش نمي كند، هيچ دوست و رفيقي ندارد، غير از هيجان رفتن به زيرزمين به چيزي عالقه ندارد و از هيچ  نمي

اي به دست پت  ، با پدر و مادرش پا به فرار بگذارد. يک سال بعد، بستهبنابراين، اصالً عجيب نيست اگر بعد از يک دعواي مفصل

رود و  ها تا شهر نيوريورك مي صوت ديجيتال و پيامي مرموز از طرف برادرش است. پت دنبال سرِ نخ رسد كه حاوي يک ضبط  مي

كنند! حاال او بايد برادرش را پيدا   ي ميها زندگ شود كه كوپ عضو انجمني شده است، اجتماعي كه زير خيابان زود متوجه مي خيلي

 كند و به خانه بازگرداند.
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 9786222080297 شابک: رقعي. ص.236 .1397. كتاب نيستان: تهرانپسازخورشید.. اميرزاده گشويه، معصومه.64

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  حرفهاي، دوازدهم فني و  اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند ادبيات نوجوانان، ادبيات فارسي، داستان کلماتکلیدي:

خاتون به اين وصلت راضي نيست؛ چراكه بايد «. خورشيد»است و خواستگار دخترش « خاتون» ةبرادرزاد« خسرو» معرفيکتاب:

فرستد   اش نامه مي مانند. خسرو مرتب براي عمه تنها مي« حيدر»كار خودش و پسر كوچکش،  دخترش را به غربت بفرستد و با اين

اش مانع  خواهد؛ ولي شرم و حياي دخترانه  داند كه خورشيد هم خسرو را مي  خاتون مي كند.  و هربار خورشيد را خواستگاري مي

آرزوي دامادي مثل خسرو هستند؛ اما خاتون همچنان خسرو را  هاي روستا در اي بر زبان بياورد. تمام زن شود كه حتي كلمه  مي

 . كه... گذارد تا اين جواب مي بي

 

 9786004624541 شابک: رقعي. ص.392 .1398. پرتقال: تهران. زهره خرمي ساله.پسرهزار. ولفورد، راس.65

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  دوازدهم فني و حرفهاي،  اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

گفتند، يعني مرواريدهاي زندگي! ماما   مي« ليوپرلِر»ها  اي داشت كه به آن پنج گوي شيشه« اَلوا اينارسون»پدر  معرفيکتاب:

ترين چيزهاي دنيا هستند. پدر اَلوا در راه محافظت از مرواريدها مرده بود. حاال فقط سه عدد از مرواريدها  باارزشها  گفت آن  مي

تواند بيشتر از اين صبر كند و وقتي ماما   تر شود؛ ولي اَلوا نمي باقي مانده است! يکي براي ماما و دوتا براي زماني كه اَلوا بزرگ

زند و   كشد. بعد مرواريد زندگي را گاز مي  گيرد، سپس دوبار روي قسمت باالي بازويش مي  تش مينيست، چاقوي پدرش را روي آ

داند با اين كار قرار است بيشتر از هزار سال، يازده ساله  اَلوا يازده سال دارد و نمي. .مالد و.  آن را به درون زخمش مي مايع زردرنگ

 بماند!

 

 9786004623780 شابک: رقعي. ص.328 .1397. پرتقال: تهران. آذين شريعتي قبالًبودم!.پسريکه. استنديش، آلي.66

 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

كنند. پدر و  مکان مي نقل« آيک»و خانه پدربزرگ « نات پالم»، به شهر «رودي»پدر و مادر و برادرش، همراه « ايتن» معرفيکتاب:

داند كه همه اين كارها به خاطر اوست!  ها احتياج دارد؛ اما ايتن مي گويند پدربزرگ پا به سن گذاشته است و به كمک آن  مي مادر

دانند كه اينجا  ها مي مادرش تصميم گرفتند به خانه پدربزرگ بيايند؛ چون آن باري كه سعي كرد از خانه فرار كند، پدر و آخرين

شود ايتن  و اتفاقات آن دور كنند. در بوستون چه اتفاقي رخ داده است كه باعث مي« بوستون»توانند او را از  تنها جايي است كه مي

 ه كنار بيايند؟توانند با اين شهر و اين خان از خانه فرار كند؟ آيا او و برادرش مي
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 شابک: جيبي. ص.192 .1398. قدياني: تهران. فرزانه كريمي رود.پيبهکشتيميپي پي جوراب بلند: پي. گرن، آستريد ليند.67

9786000804398 

 هنرجومخاطب:

يازدهم كاردانش، دوازدهم اي، دهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، كودك و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

كند.   ، دختري نُه ساله است كه تنها زندگي مي«پي پي»است. « پي جوراب بلند پي»اين كتاب جلد دوم از مجموعه  معرفيکتاب:

اي براي انجام كارهايش دارد كه همه را به  پي روش ويژه دانند. پي ميشناسند، او را عجيب و غريب  پي را مي پي كه همه كساني

و « تامي»خوارها ببرد؛ اما  آدم ةآيد تا او را با خود به جزير پي، به دنبال دخترش مي ، پدر پي«افريم»دارد. ناخدا  شگفتي وامي

 . توانند جدايي او را تحمل كنند و... پي نمي ترين دوستان پي ، نزديک«آنيکا»

 

 جيبي. ص.160 .1398. قدياني: تهران. فرزانه كريمي پيدردریاهايجنوب.پي پي جوراب بلند: پي. گرن، آستريد ليند.68

 9786000804404 شابک:

 هنرجومخاطب:

دوازدهم اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، كودك و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

، كه مدتي وارد «آنيکا»و « تامي»پي دختر مو قرمز و دوستانش،  ، پي«بلند پي جوراب پي»در جلد سوم از مجموعه  معرفيکتاب:

عهده   خوارها را به پي فرمانروايي آدم جايي كه پدر پي همانكنند،   سفر مي« كاني كاني»ها به جزيره  شوند. آن  ماجراجويي بزرگي مي

 كنند...  ها غارهاي زيبايي پيدا مي دارد. در اين جزيره بچه

 

 9789642223558 شابک: جيبي. ص.160 .1398. پنجره: تهران. اعظم جوزداني تامسایر.. تواين، مارك.69

 هنرجومخاطب:

 اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش يازدهم فني و حرفه اي، دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

شود. او  پترزبورگ روايت مي ، پسري نوجوان در شهر كوچک سن«تام»ماجراهاي تام ساير، داستاني است كه از زبان  معرفيکتاب:

اندازد. يک شب تام و دوست  ها را به دردسر مي هاي تام و دوستانش اغلب آن بازيگوشيپرداز است.  پسري ماجراجو و خيال

ها سوگند  بينند. آن طور تصادفي قتل دكتر رابينسون را مي روند و به ، در پي يک ماجراجويي به قبرستان مي«هاك»اش،  صميمي

الخمر  كه دائم«پاتر ماف»، يکي از اهالي شهر به نام «پوستهجو سرخ»چيني  كس نگويند. با توطئه خورند كه اين موضوع را به هيچ مي

 گناه است. دانند ماف بي ها مي اما بچه ؛شود است، به اتهام قتل دستگير مي
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 9786004625425 شابک: رقعي. ص.312 .1398. پرتقال: تهران. شروين جوانبخت ترازشیرین.تلخ. ساليوان، تارا.70

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

كردند كه از   يدا كنند، تصورش را هم نميشان را تنها گذاشتند تا كار پ و برادر كوچکش، خانواده« آمادو»كه  هنگامي معرفيکتاب:

هاي كاكائو  ها مهم است، شمردن غالف كاكائو در ساحل عاج سردربياورند و مجبور به كار شوند. حاال تنها چيزي كه براي آن ةمزرع

شان  گذرد، اراده  يماندنشان بيشتر است؛ اما هرروز كه م  ها بيشتر باشند، شانس زنده چينند؛ چراكه هرچه اين غالف  است كه مي

 . شود و... كه روزي اولين دختر وارد اردوگاه مي شود تا اين تر مي كه چيزهاي مهم را بشمارند، ضعيف براي ادامه دادن و براي اين

 

 9786003206151 شابک: رقعي. ص.216 .1398. شهر قلم: تهران. فرشته جودكي تمامشبدویدم.. كسيدي، كتي.71

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

اند و او مجبور  را ويران كرده ها سرزمينش زده است. شورشيان و تروريست پسري از كشور سوريه و جنگ« سامي» معرفيکتاب:

زده  هاي يخ شده است به اميد زنده ماندن كشورش را ترك كند؛ اما سفرش آسان نيست. او براي رسيدن به اروپا مجبور است از آب

اين كند. سامي فقط كُت كهنه پدر و فلوتش را به همراه دارد و تصميم گرفته است در  عبور كند. سفري تلخ كه هرگز فراموش نمي

 تواند؟  هايش را تسکين دهد؛ اما آيا مي سرزمين تازه، زخم

 

 9789640816226 شابک: رقعي. ص.192 .1398. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانجادويدژ.. جاني، جعفر توزنده.72

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  حرفهاي، دوازدهم فني و  اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستان کلماتکلیدي:

ها شد. پدرش حاكم ريگ بود  بود كه وارد مبارزه با هلندي« خان زند كريم»دزد دريايي معروف در زمان « مهنا مير» معرفيکتاب:

ها بود و هلند شرقي  كردند. كمپاني هند شرقي متعلق به انگليسي خيلي معروف در خليج فارس فعاليت ميو آن زمان دو كمپاني 

اندازي كردند و با پدر  ها و كمپاني هند شرقي، كمپاني هلند را راه ها براي رقابت با انگليسي واقع هلندي ها. در متعلق به هلندي

ر اختيار خودشان گرفتند. به همين علت، ميرمهنا وارد مبارزه شد، قدرت را در بندر خارك را د ةميرمهنا وارد مذاكره شدند و جزير

 . ريگ به دست گرفت و...
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 9786222080532 شابک: رقعي. ص.112 .1397. كتاب نيستان: تهرانجشنجنگ.. دهقان، احمد.73

 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش فني و حرفهاي، دهم كاردانش، يازدهم  دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي كوتاه، جنگ ايران و عراق هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدي:

دانشجوياني  ة، اولين داستان اين مجموعه دربار«جشن جنگ»جنگ است.  ةاين كتاب حاوي دَه داستان كوتاه دربار معرفيکتاب:

خشونت اجرا كنند  ةكند كه نمايشي دربار پيشنهاد مي« سياوش»ها به نام  آناست كه قرار است يک پرفورمنس اجرا كنند. يکي از 

روي  خواهد روبه ها را در برابر خشونت ببينند؛ البته در اين نمايش، تماشاگر بايد عامل خشونت باشد! سياوش مي العمل آدم و عکس

دهد. سياوش زيرزميني  اجازه اجراي اين نمايش را نميتفنگ بايستد و افراد مختلف او را نشانه بگيرند و شليک كنند! دانشکده 

كند به  تفنگ را بدهد دست مردم، تيرهاي سربي را در تفنگ بادي بگذارد و مردم را دعوت « ابراهيم»قرار است . .كند و. پيدا مي

 . تير انداختن! بعد...

 

 9786222080174 شابک: رقعي. ص.144 .1397. كتاب نيستان: تهرانحّ)حاءمشدد(.. اسماعيلي، عترت.74

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي مذهبي هاي فارسي، امامان، داستان داستان کلماتکلیدي:

، دختر امام جواد)ع( كه محضر چهار «خاتون حکيمه»است درباره زندگي دو بانوي بزرگوار اسالم اين كتاب رماني  معرفيکتاب:

شود كه امام  ، همسر امام هادي)ع(، مادر امام حسن عسکري)ع(. داستان از جايي شروع مي«حُديثه»امام را درك كرده است و 

، برادر امام و مدعي امامت، به دنبال حديثه، همسر «جعفر. »اند و اهالي خانه مشغول سوگواري هستند حسن عسکري از دنيا رفته

گردد  جا را مي كشد و همه وار فرياد مي اند. جعفر ديوانه ها را فراري داده آيد؛ اما اهالي خانه آن مي« مهدي»اش،  ساله امام و فرزند پنج

 . و...

 

 رقعي. ص.320 .1397. فرهنگي هنري سيب سرخ نيکانمؤسسه : تهرانحدیثتنورهایي.. استاد حسن معمار، اصغر.75

 9786229958537 شابک:

 هنرجومخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم، دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي فارسي، نوجوانان هاي كوتاه، داستان داستان کلماتکلیدي:

، «حديت تن و رهايي»ها انقالب اسالمي است. داستان  همه آن اين كتاب شامل نُه داستان كوتاه است كه موضوع معرفيکتاب:

شود. ايوب  بري و مشقت، به علت حمل مواد مخدر زنداني مي ها كول است كه بعد از سال« ايوب»بر، به نام  پيرمردي كول ةقص

خالي را به مردي كه سر و صورتش را پوشانده  ةراه مرزي، كول كند. در كوره  چيزي را حمل مي اش چيست و چه داند در كوله نمي

شود. تنهايي  گذارد. او در اولين ايست مأمورهاي ژاندارمري دستگير مي پُر ديگري را روي پشت او مي ةدهد و آن مرد كول است، مي

 . دهد و... در سلول، ايوب را به شناخت درون سوق مي



19اردانششمارهکوياوحرفهينامهدورهآموزشفنتابک  

اردانشكو  يا و حرفه يدوره آموزش فن يآموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درس يها تابك يفيفهرست توص  

34 

 

 

 9786000802868 شابک: جيبي. ص.336 .1398. قدياني: تهران. مهدويانمهرداد  کوچک.ةخان. وايلدر، لورا اينگالز.76

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

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

كنند تا   را ترك مي« وودز بيگ»كوچکشان در  ة، خان«كري»و « لورا»، «مري»مادر همراه سه فرزندشان، پدر و  معرفيکتاب:

ها مسيري  كنند. آن ها زندگي مي جايي در غرب زندگي كنند، جايي كه هيچ مهاجري نباشد و حيوانات وحشي بدون ترس از آدم

تر  سريع جا بمانند و بايد هرچه توانند زياد آن رسند؛ اما نمي مي« پپن»كنند تا به شهر  طوالني را در جنگل پوشيده از برف طي مي

شوند،  ها آشنا مي پوست كنند، با زندگي و آداب و رسوم سرخ  پوست به غرب كوچ مي سفيد ةاين خانواد. ..از رودخانه عبور كنند و

 . نهايت... گذارند و در  هاي طبيعت را پشت سر مي سختي

 

77 مخفي. خانواده وندربيکر:. كارينايان گالزر، .  شابک: رقعي. ص.256 .1398. پرتقال: تهران. مريم رئيسي باغ

9786004626910 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

، «اوليور»، «جسي»تمرين اركستر رفته است.  ةبه اردوي چندروز« ايسا»روزهاي گرم تابستان فرا رسيده است و  معرفيکتاب:

ه كه اعصاب همديگر را خرد كنند، هيچ كاري ندارند؛ ولي وقتي همساي در خانه هستند و به جز اين« ليني»و « هاياسينث»

، دور «وندربيکر»هاي خانواده  كند و بچه  آلودشان در يک آن تغيير مي كند، تابستان خواب  شان براي بار دوم سکته مي داشتني دوست

 . شوند تا كاري بکنند و...  هم جمع مي

 

78  خانواده وندربيکر:. گالرز، كارينا.يان.  شابک: رقعي. ص.232 .1397. پرتقال: تهران. مريم رئيسي .141ساکنینخیابان

9786004623827 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

هاي  ها و هديه بايد به فکر شيريني« وندربيکر»هاي خانواده  كريسمس نمانده است و بچهچند روز بيشتر به  معرفيکتاب:

ها بايد به فکر يافتن راهي  كند، بچه رحم، به طرز اسرارآميزي قراردادشان را تمديد نمي بي ةكريسمس باشند؛ اما وقتي صاحبخان

اي  العاده هستند! اما هر نقشه ها چقدر فوق ه او نشان دهند كه آنباشند تا قبل از شروع سال نو، نظر او را عوض كنند. كافي است ب

كند. حاال ديگر  هايشان بيشتر صاحبخانه را عصباني مي آيد و شيطنت دار و افتضاح از آب درمي كشند، خنده نيتي مي كه با خوش

 خانواده وندربيکر به يک معجزه احتياج دارند!
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 9786004623667 شابک: رقعي. ص.216 .1397. پرتقال: تهران. پارسافاطمه  دخترانار.. سعيد، ايشا.79

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

كرد. او آرزو داشت معلم شود؛ براي همين از هر فرصتي   در روستايي در منطقه پنجاب پاكستان زندگي مي« اَمَل» کتاب:معرفي

گرفت. اما زايمان مادرش باعث شده بود، او از مدرسه غيبت كند. به دنيا آمدن بچه نزديک بود و مادر  براي بودن در كنار او بهره مي

كرد؛ در عوض خواهر   رفت و دو خواهر خردسالش را تر و خشک مي ه مراقبت كند. او بايد به خانه ميتوانست آشپزي يا از خان نمي

آمدند. مشکالت  هايش ادامه دهد. اما اين مشکالت در برابر آرزوي او سد بزرگي به شمار نمي توانست به درس ترش سيما مي كوچک

 .ک خودرو تصادف كرد...او از روزي شروع شد كه او هنگام بازگشت از خريد، با ي

 

 9786000806538 شابک: رقعي. ص.96 .1398. قدياني: تهرانها.دخترخاله. مالک، نيلوفر.80

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستان کلیدي:کلمات

اي كه حياط  است، خانه  كنار هم ساخته  ها دو خانه دو خواهر است كه پدرشان براي آن ةداستان اين كتاب دربار معرفيکتاب:

روند، سر  ها به يک مدرسه مي خيلي خوبي با هم دارند. آن ةها هم ميان مشتركي دارد. خواهرها هركدام يک دختر دارند و دخترخاله

پزند،   كه روزي، وقتي كه براي پدر خدابيامرزشان آش مي چيز خوب است تا اين خوانند. همه  نشينند و با هم درس مي  يک كالس مي

كنند؛ اما موضوع به همين سادگي نيست   روز بعد آشتي مي  كنند كه چند  كشد! همه فکر مي  كنند و كار به قهر مي  با هم دعوا مي

 . و...

 

 9786222086473 شابک: رقعي. ص.272 .1398. كتاب نيستان: تهرانحاصل!.درختابریشمبي. بايرامي، محمدرضا.81

 هنرآموزمخاطب:

 هاي فارسي، خاطره نويسي، يادداشت داستان کلماتکلیدي:

اي از زندگي وي تعريف  يادداشت از نويسنده است كه هركدام موضوعي خاص را در برههاين كتاب شامل پانزده  معرفيکتاب:

شمار زندگي اوست، سير تحول در نظام فکري و  ها كه راوي اتفاقاتي در بخشي از سال كند. او سعي كرده است در اين يادداشت مي

هاي مختلف سياسي و  ه اهالي قلم در گذر زمان و در سيستمآنچه بر او و آثارش رفته است، به تصوير بکشد. همچنين نوع نگاه ب نيز

كند و   المللي خود را بازگو مي بين ةفرهنگي در ايران را. او از خاطرات دوران كودكي خود شروع كرده و در ادامه ماجراي اولين جايز

 ها و رويدادهاي زندگي خود را. ترين شخصيت پس از آن نيز ماجرايي از برخي از مهم
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 9789645365934 شابک: وزيري. ص.128 .1397. قدياني: تهراندریااسبمنشدهاست.. سليماني، نقي.82

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 ها، ادبيات نوجوانان نامه سرگذشتعرفان،  کلماتکلیدي:

، «موالنا»، پير و مرشد «شمس تبريزي»نامه داستاني و شرح سفرها و ماجراهاي  زندگي ةكتاب حاضر دربرگيرند معرفيکتاب:

فروش بود. او پسرش را از صميم قلب دوست داست؛ اما چيزي در محمد بود كه ديگران را به تعجب  است. پدر محمد، پارچه

شد. از همه  ها خيره مي رفت و به ستاره ها به پشت بام مي كرد و عاشق خواندن كتاب بود. شب ها بازي نمي  اخت. او با بچهاند مي

 . جوشيد. او حاالت غيرعادي و غريبي داشت و...  ال ميؤوجود محمد س

 

 9789642223534 شابک: جيبي. ص.176 .1398. پنجره: تهران. صديقه ابراهيمي رابینهود.. پايل، هوارد.83

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

كند و  ، تخت شاهي را غصب مي«جان»شود برادرش،  رهسپار جنگ ميشيردل، « ريچاردِ»كه شاه  پس از اين معرفيکتاب:

كه « هود رابين»آيد.  كند. ريچارد شيردل در اين فاصله به اسارت پادشاه اتريش درمي هاي سنگيني را براي مردم مقرر مي ماليات

برد. او به همراه همدستانش،  مي پناه« شروود»زند و به جنگل  يکي از تيراندازان زبردست است، از دادن ماليات سر باز مي

كنند. پس از بازگشت ريچارد شيردل به انگلستان، وي موفق  دزدند و ميان تهيدستان تقسيم مي هاي ثروتمندان را مي دارايي

 درآورد. هود از چنگ برادرش به شود قدرت را با كمک رابين مي

 

 9789642223541 شابک: جيبي. ص.88 .1398. پنجره: تهران. مهشيد مجتهدزاده رابینسونکروزو.. دفو، دانيل.84

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

اش زندگي مرفه و راحتي دارد. او از اوان جواني سوداي سفر و  ساله در كنار خانواده 19« رابينسون كروزوئه» معرفيکتاب:

شود،  كند. كشتي او غرق مي دريانوردي در سر دارد و سرانجام زندگي مرفه خود در بريتانيا را براي مسافرت در درياها رها مي

گذراند. روزي زندگي يک بومي وحشي را نجات  اي غيرمسکوني و به تنهايي مي جزيره سال را در 28كند و   رابينسون نجات پيدا مي

 . گذارد. از آن به بعد...  مي« جمعه»دهد و نام او را  مي
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 9786004625470 شابک: رقعي. ص.216 .1398. پرتقال: تهران. محمدرضا شکاري هايتويآینه.رازاسب. شپرد، مگان.85

 هنرجومخاطب:

 اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

 كنند. آنا  زندگي مي« برايرهيل»، در بيمارستان «كانستنس»... همراه چند راهبه، ازجمله خواهر  و« آنا»و « اِماالين» معرفيکتاب:

تواند حتي از تخت بيرون بيايد! اولين روزي كه  به شدت بيمار است و دكتر پشت در اتاقش برچسب قرمز زده است، يعني نمي

رود و وقتي جلوي آينه درحال مرتب كردن موهايش است،  آيد، يک راست به دفتر خواهر كانستنس مي اماالين به بيمارستان مي

بيند  كند خواهر را متوجه اسب كند؛ اما خواهر كانستنس در آينه هيچ اسبي نمي  ماالين سعي ميبيند. ا دار را در آينه مي اسبي بال

كس حرف او را باور  بيند؛ ولي هيچ دار را مي هاي بال شود. اماالين در آينه باالي سرِ آنا هم اسب ها شروع مي پچ و بعد از آن پچ

 . كند و... نمي

 

 9786000805739 شابک: جيبي. ص.240 .1398. قدياني: تهران. مهرداد مهدويان رقصاژدها.. كريستوفر، جان.86

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 نوجوانهاي بلند، كودك و  ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

گردند، با ديدن معبدي چيني در آمريکا   كه نيمي از دنيا را مي قهرمانان داستان پس از اين« سايمون»و « براد» معرفيکتاب:

ها  شوند تا به عنوان برده با كشتي به شرق بروند. آن خواهند از راز آن سردربياورند. به همين دليل، راضي مي شوند و مي كنجکاو مي

يابند. پسرها در پي  عجيب و به دنبال تماس با جسمي نوراني، از زندگي قرن بيستمي به دوران روم باستان راه ميدر ماجرايي 

شوند كه هر كدام از آن دو را  رو مي ها و... روبه پوستان، وايکينگ راهي هستند كه به دنياي خود بازگردند؛ اما با گالدياتورها، سرخ

 د.كن  وارد ماجراهاي وحشتناكي مي

 

 .1398. نشر كانون انديشه جوان, به: تهرانساله.250رمانباغمخفيبااقتباسازکتابانسان. پورولي كلشتري، مجيد.87

 9786001593253 شابک: رقعي. ص.196

 هنرجومخاطب:

يازدهم كاردانش، دوازدهم اي، دهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدي:

كوشد با اقتباس از كتاب  اين داستان با مشاركت معاونت تبليغات اسالمي آستان قدس رضوي توليد شده است و مي معرفيکتاب:

معصومين(، روايتي داستاني از مشي سياسي امامان بزرگوار به مخاطب جوان  ة)حاوي بيانات رهبر انقالب دربار« ساله 250انسان »

خواهد كه تکليف پسرشان را روشن كند، برايش آستين باال بزند و  ، از او مي«شيخ حيدر»، همسر «خانم طلعت»عرضه كند. 

را براي پسرش « دهاشمسي»شود كه شيخ راضي نيست دختر  خانم، مشخص مي سروسامانش بدهد. بعد از اصرارهاي طلعت

؛ اما چرا؟ مگر نه اين است كه سيدهاشم مانند خودِ شيخ «مرام سيدهاشم با ما سازگار نيست!»گويد:  خواستگاري كند. شيخ مي

 پس مشکل چيست؟. .وحاني است و اهل شريعت و تقوا و.حيدر ر
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 ص.116 .1397. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانباغکیانوش. رمان نوجوان امروز:. اصغر پاك، علي  عزتي.88

 9789643916350 شابک: رقعي.

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 بلند، جنگ ايران و عراقهاي  هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدي:

گيرند به باغ   تصميم مي« و عباس« حمزه»كه صاحب باغ بزرگي است، « كيانوش»در گرماگرم مراسم عروسي پسر معرفيکتاب:

 ةشود؛ اما ناگهان سروكل  هاست و اصالً متوجه نمي ها مطمئن هستند كه او كه سخت سرگرم پذيرايي از مهمان او دستبرد بزنند. آن

آيد؛ اما به   كند و خلبان با چتر در باغ فرود مي  شود. در همين موقع، يک هواپيماي جنگنده عراقي سقوط مي  پيدا مي كيانوش

 . كند و...  هاي درخت گير مي شاخه

 

89  رقعي. ص.204 .1398. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانروحعزیز. رمان نوجوان امروز:. زاده، مينو كريم.

 9786000106355 شابک:

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدي:

چيز سرِ جايش نبود! مادر از او خواست تا وقتي  ه را تکانده بود! وقتي آرش وارد شد، هيچخان« آرش»انگار واقعاً مادر  معرفيکتاب:

آورد، سريع آويزانش كند تا چروك نشود؛ اما آرش از مادر خواهش كرد كه يک ساعتي ديرتر  پرده را از ماشين لباسشويي بيرون مي

كند؛ اما كارش چهار ساعت طول  گردد و پرده را نصب مي كه زود برمي پرده را در لباسشويي بيندازد تا او برود و برگردد و قول داد

كس خانه نبود! اين چطور ممکن است؟ مادر كجاست؟ چه اتفاقي افتاده  كشيد! آرش با اضطراب زنگ در خانه را زد؛ ولي انگار هيچ

 است؟

 

90 ندارد. رمان نوجوان امروز:. رضا آبادي، حميد شاه. . كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانهیچکسجرئتشرا

 9789643919733 شابک: رقعي. ص.140 .1398

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان داستانهاي فارسي،  داستان کلماتکلیدي:

كنند و با  دلِ روستايي و غيوري است كه همدالنه در كنار يکديگر زندگي مي داستان اين كتاب، ماجراي مردم ساده معرفيکتاب:

رخ  «قلعه تکيه»بزرگ روستا با نام  ةهاي زيادي دارند؛ امّا اتفاقات عجيبي كه در قلع سازند و دلخوشي كمبودهايشان صبورانه مي

جا برگزار  خواني را در آن )ع( و تعزيه حسين هاي گذشته مراسم عزاداري امام ها ديگر نتوانند مثل سال شود آن دهد، موجب مي  مي

كه جرئت ندارند براي برداشتن لوازم تکيه به آن قلعه پاي بگذارند و حتّي از نگاه كردن به اطراف قلعه هراس  كنند و از آن بدتر اين

 دارند.
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91  .1398. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانوقتيمژيگمشد. رمان نوجوان امروز:. رضا آبادي، حميد شاه.

 9789643918835 شابک: رقعي. ص.100

 هنرجومخاطب:

كاردانش، دوازدهم اي، دهم كاردانش، يازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي اجتماعي هاي فارسي، نوجوانان، آسيب داستان کلماتکلیدي:

بعد « نرگس»و « ناصر»هاي اجتماعي است.  بوده و موضوع آن آسيب« رمان نوجوان امروز»كتاب حاضر از مجموعه  معرفيکتاب:

دارند. باجناق ناصر، « مُژي»و « مسعود»هاي  ها دو فرزند به نام آن اند. از تالش بسيار، سرانجام ساخت ويالي خود را به اتمام رسانده

روند. مُژي قرص   ها هستند. هفت نفر به ويالي نوساز ناصر در شمال مي و دخترشان نيز همراه آن« فريبا»و همسرش، « سامان»

شود.  صبح روز بعد مُژي ناپديد ميشود و  لفظي پدر و دختر مي ةپدرش را فراموش كرده است و همين موضوع باعث مشاجر ةمعد

 دهد.  گردند و ماجراهايي براي هركدام رخ مي  جا را مي همه براي پيدا كردن او همه

 

 رقعي. ص.484 .1397. پيدايش: تهران. بيتا ابراهيمي انگیز.پیترنیمبلوچشمانشگفت رمان نوجوان:. اكسيه، جاناتان.92

 9786002966070 شابک:

 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي بلند ادبيات خارجي، نوجوانان، داستان کلماتکلیدي:

  روشندهگذراند. او از ف اش را با دزدي مي است كه زندگي «پيتر نيمبل»رمان درباره پسربچه يتيم و نابينايي به اسم  معرفيکتاب:

اي  درنگ به جزيره اي كه حاوي سه جفت چشم جادويي است. اولين جفت او را بي دزدد؛ جعبه اي مي گرد مرموزي، جعبه دوره

و نجات جان مردمي كه به « قلمرو ناپديدشده»شود: سفري خطرناك به  اي به او محول مي موريت ويژهأبرد كه در آن مـ مخفي مي

باري  تأسف  شکل آميزه اي كه به همراه دستيار وفادارش، شواليه هاي جادويي را با خودش دارد، به كه چشمپيتر نيمبل  او نياز دارند.

 اش را كشف كند. شود تا تقدير واقعي نشدني و پرحادثه مي از اسب و گربه درآمده، راهي ماجرايي فراموش

 

93  شابک: رقعي. ص.268 .1397. پيدايش: تهران. الهه مراديميالد بابانژاد،  خودمان.ةجزیر رمان نوجوان:. نيکولز، سالي.

9786002965745 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

شود كه دو برادر دارد و پدر و مادرش را از دست داده است.   روايت مي« هالي»اين داستان از زبان دختري به نام  معرفيکتاب:

شان برآيند  هاي زندگي كه بتوانند در كنار هم بمانند، بايد با مشکالت زيادي دست و پنجه نرم كنند و از پسِ هزينه ها براي اين بچه

گيرد.   تر كه به سن قانوني رسيده است، مسئوليت خواهر و برادرش را به عهده مي ، برادر بزرگ«جاناتان»شوند.  يوگرنه از هم جدا م

كند، معمايي كه شايد با حل آن مشکالتشان نيز حل   رو مي ها را با معماي بزرگي روبه ، بچه«آيرين»خاله  ةنام در اين ميان، وصيت

 شود!
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 ص.252 .1397. پيدايش: تهران. ميالد بابانژاد، الهه مرادي چهجوريتاهمیشهزندهباشي. نوجوان:رمان . نيکولز، سالي.94

 9786002965790 شابک: رقعي.

 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 نوجوانان هاي بلند، ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

اي  كه او هم سرطان دارد، هفته« فليکس»سم و  اي است كه سرطان خون دارد. ساله پسر يازده« كوئين سَم مک» معرفيکتاب:

ها و حقايق  ها، سؤال ها، داستان اي از ليست گيرد كتاب بنويسد. كتابي كه مجموعه خوانند. سَم تصميم مي سه روز در خانه درس مي

هايي كه  ها؛ سؤال هايي مثل داستان ستاره خواهد انجام دهد؛ مثالً يک روح ببيند؛ داستان كارهايي را كه دلش مياست: فهرستي از 

خواهد  مرگ. سَم مي ةفهمد كه مرده است؟ و حقايقي دربار جوري مي ها پاسخ نداده است، مثالً آدم چه كس به آن تا به حال هيچ

 يدا كند.قبل از مرگش جواب خيلي از سؤاالتش را پ

 

95  شابک: پالتويي. ص.564 .1398. پيدايش: تهران. فريده خرمي پژواک. هايي كه بايد خواند: رمان. راين، پم مون يوز.

9786002966094 

 هنرجومخاطب:

دوازدهم اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، جنگ جهاني دوم ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

در آلمان، « فردريک»گذرد،  سه نوجوان است كه در زمان جنگ جهاني دوم مي ةاين كتاب حاوي سه داستان، دربار معرفيکتاب:

ها، نجات پدر، محافظت از برادر، دور هم نگه داشتن اعضاي خانواده و  در كاليفرنيا. در اين داستان« آيوي»در پنسيلوانيا و « مايک»

ها سرشار از  ن شود. داستا برد، مطرح مي  معلوم پيش ميها را به سمت سرنوشتي نا درنهايت تهديدهاي مختلفي كه قهرمانان داستان

ها  ها را تغيير بدهد و آن انگيز اين شخصيت تواند زندگي غم دهد كه موسيقي چطور مي تلخي و شيريني هستند و نويسنده نشان مي

 را به روشنايي هدايت كند.

 

96  شابک: پالتويي. ص.228 .1398. پيدايش: تهران. رنجبرشيدا  دیو. هايي كه بايد خواند: رمان. مايرز، والتر دين.

9786002966490 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

جا بماند! اكنون در دادگاه  پوست، به جرم قتل در زندان است و شايد تا آخر عمرش آن سياه« استيو هارمونِ» فيکتاب:معر

آقاي   شود. او فقط شانزده سال دارد! جريان از اين قرار است كه استيو همراه دو نفر ديگر به قصد دزدي وارد داروخانه محاكمه مي

ايستد تا مراقب رفت و  جا نباشد. بعد بيرون داروخانه مي شود تا مطمئن شود پليس آن از همه وارد ميشوند. استيو اول  مي« نزبيت»

شود! آيا  خودش كشته مي ةشوند و صاحب داروخانه با اسلح آمدها باشد. در داروخانه دو نفر ديگر با آقاي نزبيت درگير مي

 شود؟ شود يا به اعدام محکوم مي گناهي استيو ثابت مي بي
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 9786003206069 شابک: رقعي. ص.320 .1397. شهر قلم: تهران. شيما حسيني هایي....روزيپرنده. جي.پال، سالي.97

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلیدي:کلمات

  هاي روزانه اش، غذاهاي محبوبش و برنامه زندگي ساده را دوست دارد. اتاقش تميز است، لوازم طراحي« چارلي» معرفيکتاب:

سرِ كشور منتقل شود و بعد هم براي درمان به بيمارستانِ آن  اند؛ اما وقتي پدرش در افغانستان مجروح مي همه دقيق و منظم

شود، همراه خواهرش كه مدام به دنبال دوست و رفيق  گردد. او براي مالقات پدرش، راهي سفر مي  اش برمي شود، ورق زندگي مي

دردسر نيست. چارلي  است، دو برادر دوقلوي سركش و دوست خانوادگي جديد و مرموزشان! بنابراين، اين سفر مسلماً آرام و بي

هايي را كه ديدنشان در حيات وحش، آرزوي او و پدرش بوده است، در طول سفر پيدا كند  الش كند و تمام پرندهگيرد ت  تصميم مي

 . و...

 

 9789640229118 شابک: وزيري. ص.164 .1398. نشر به: تهرانروشنايخاموش.. اكبر وااليي، علي.98

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه و حرفه اي، يازدهم فني دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي فارسي، جنگ ايران و عراق، نوجوانان داستان کلماتکلیدي:

، چند «پرواز ةنغم»ها با عنوان  كتاب حاضر حاوي شش داستان از جنگ ايران و عراق است. در يکي از اين داستان معرفيکتاب:

ها، محل امن خروج از منطقه را  ها از آن كنند، رزمنده ها را اسير مي شوند و آن رزمنده به هنگام شناسايي، با چند عراقي مواجه مي

كه يکي از اسيران عراقي، عضو حزب بعث است و او را به خاطر كمک به  دهد؛ اما غافل از اين راه را نشان مي« جاسم»پرسند،  مي

 . كنند و... ها، جاسم و برخي از سربازان دشمن، شورش مي شوند. در پادگان عراقي كند. ناگهان همه اسير مي ها، تهديد مي رزمنده

 

 ص.112 .1396. موزه عبرت ايران: تهرانبین.زخمسکوت:مستنديداستانيازمبارزاتمحمدجهان. قاسمي، وحيد.99

 9786000480752 شابک: رقعي.

 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش، دوازدهم كاردانش اي، دوازدهم فني و حرفه يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي فارسي انقالب اسالمي، خاطره نويسي، داستان کلماتکلیدي:

در تهران به دنيا آمد. او با حضوري فعال در مساجد و شركت در جلسات  1329در سال « بين محمد جهان» معرفيکتاب:

كه به عنوان تکنسين داروساز در بيمارستان بانک ملي  درحالي 1355مذهبي، فعاليتش را عليه رژيم پهلوي آغاز كرد. در سال 

هاي فراوان در اواخر سال  تحمل شکنجهمشغول به كار بود، به جرم اقدام عليه امنيت كشور از سوي ساواك بازداشت شد و پس از 

 آزاد شد. اين كتاب بخشي از خاطرات و مبارزات او در آن دوران است. 1356
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 9786004624961 شابک: رقعي. ص.240 .1397. پرتقال: تهران. فاطمه طاهري زمانيبرايدویدن.. ويليامز، مايکل.100

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه حرفهدهم فني و پایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

ند كه سوار بر بين كنند كه از دور سربازهايي را مي ، پسرها فوتبال بازي مي«زيمباوه»، در كشور «گوتو»در روستاي  معرفيکتاب:

گويد هروقت   مي« بابا گودالي»ها را فرستاده است.  جمهور آن كند شايد رئيس  فکر مي« دئو»شوند.  ها نزديک مي هايشان به آن جيپ

ها با خودشان غذا بياورند. پسرها بازي  آيند؛ اما دئو تا به حال نديده است كه آن  وقت سربازها مي مردم از گرسنگي ضجه بزنند، آن

. شود و.. ها از جيپ پياده مي رسند، يکي از آن دهند، شايد تا رسيدن سربازها نتيجه بازي عوض شود. وقتي سربازها مي را ادامه مي

 . كند، بعد...  داند چه جوابي بايد بدهد، پس سکوت مي گيرد و دئو نمي  ها را از دئو مي او سراغ شورشي

 

 9789642223565 شابک: جيبي. ص.176 .1398. پنجره: تهران. بيتا ابراهيمي زنانکوچک.. الکت، لوييزا مي.101

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

اند، ولي  ها قبالً پولدار بوده است. آن« ايمي مارچ»و « بتي»، «جو»، «مگي»هاي  چهار خواهر، به نام ةداستان دربار معرفيکتاب:

كنند زندگي خود را اداره كرده و در كنارش به  است. مادر و دخترها سعي مي  االن وضعيت خوبي ندارند و پدرشان به جنگ رفته

كنند. شخصيت محوري داستان،  ها همگي زندگي نسبتاً سختي دارند؛ ولي از يکديگر حمايت مي آن مردم محتاج كمک كنند.

 . نويسد مند به خواندن و نوشتن. او كتاب و نمايشنامه مي ساله، مغرور، رك، جسور و عالقه 15، دختري است «جو»

 

 9786000499655 شابک: رقعي. ص.308 .1397. موزه عبرت ايران: تهرانزندانيدودیکتاتور.. قوجق، يوسف.102

 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش، دوازدهم كاردانش اي، دوازدهم فني و حرفه يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي فارسي، جنگ ايران و عراق، انقالب اسالمي داستان کلماتکلیدي:

ها در زندان ساواك بود. بعد از  فعاليت سياسي خود را شروع كرد و سال سالگي از پانزده« زاده موحد حسن حسين» معرفيکتاب:

المللي صليب سرخ  ، اردوگاهي كه عراق هرگز نامش را به سازمان بين«تکريت»انقالب هم به جبهه رفت و اسير شد. در اردوگاه 

ود و روي ويلچر نشسته بود. او هر شب زاده موحد وقتي از اسارت بازگشت، فقط سي كيلو وزن داشت، معلول ب حسين نداده بود.

اش گذاشت، براي مقاومت و مبارزه با  اش را براي عقيده او تمام زندگي. شد تا نماز بخواند.. خواند و يک شب كه بيدار  نماز شب مي

او هرگز ازدواج توانست داشته باشد، محروم شد.   هايي كه مي كه از چشيدن لذت زندگي و ديدن لبخند بچه دو ديکتاتور، تاجايي

 نکرد.



19اردانششمارهکوياوحرفهينامهدورهآموزشفنتابک  

اردانشكو  يا و حرفه يدوره آموزش فن يآموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درس يها تابك يفيفهرست توص  

43 

 

 

 رقعي. ص.192 .1398. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. شقايق قندهاري زندگيظاهريروبي.. باسکين، نورا رالي.103

 9789640819692 شابک:

 هنرجومخاطب:

يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دهم كاردانش، اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

در زندان است و موضوع اصلي داستان، احساسات روبي و كمبودهاي اوست. روبي هربار كه به مالقات « روبي»مادرِ  معرفيکتاب:

روبي هر هفته به اين اميد به « آيم. بار نه، ولي به زودي مي اين»گويد:  ميخواهد به خانه بيايد و هربار مادر  رود، از او مي  مادرش مي

 ةكدام دربار دهد. بعد از شش سال، ديگر هيچ رود كه او را با خود به خانه ببرد؛ اما هربار مادر همان پاسخ را مي مالقات مادرش مي

 . برنند. از آن روز به بعد... ميوقت كلمه به زودي را به كار ن كنند و ديگر هيچ اين موضوع صحبت نمي

 

 9789642223572 شابک: جيبي. ص.96 .1398. پنجره: تهران. آيدين عميق زیبايسیاه.. سول، آنا.104

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

ها در قرن نوزدهم تحمل  درد و رنجي است كه اسب ةشود، دربار اين داستان كه از زبان يک اسب روايت مي معرفيکتاب:

 ةدارند هاي آغازين زندگي، به همراه مادر و نگه رفتاري است. او در ماه ، اسب جوان، زيبا، قوي و خوش«زيباي سياه»كرداند.  مي

شوند او را بفروشند،  ور ميكه صاحبانش مجب تازد؛ اما هنگامي كند و مي مهربانش، آزاد و رها در علفزارهاي سرسبز گشت و گذار مي

هايي كه با  كند؛ ولي از دست انسان  تواند كار مي  كه مي شود. او با شجاعت تاجايي رحم مي كند و وارد دنيايي بي اش تغيير مي زندگي

 . كه... برد تا اين  كنند، رنج مي  حيوانات بدرفتاري مي

 

 9786004624596 شابک: رقعي. ص.224 .1398. پرتقال: تهران. مهتا مقصودي زیرسقفآسمان.. سارنو، مليسا.105

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

بار است كه بعد از مرگ پدرش مجبور  كند، اين اولين اي زندگي مي خانه همراه مادر و خواهرش در گرم« كورا» معرفيکتاب:

اند؛ چون توانايي پرداخت اجاره را ندارند؛  اند در چنين جايي زندگي كنند، هرچند بعد از مرگ پدر، در جايي ثابت ساكن نبوده شده

تر كورا است كه به دليل مشکالتي كه در هنگام تولدش پيش آمده، دچار  خواهر كوچک «آدير»خانمان هستند.  ها بي درحقيقت آن

بيند.  هاي معمولي متفاوت است؛ البته به نظر مادر فقط متفاوت است و دنيا را طور ديگري مي آسيب مغزي شده و كمي با انسان

 . گذرد و... ن متناسب باشد. چند روزي مياي پيدا كنند كه با درآمدشا نفره بايد خانه حاال اين خانواده كوچک سه
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 رقعي. ص.314 .1398. مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيکان: تهرانهاوزمین.ستودهدرآسمان. اصالني، محمدرضا.106

 9786226493093 شابک:

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  حرفهاي، دوازدهم فني و  اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 ها نامه پيامبران اولوالعزم، اسالم، سرگذشت کلماتکلیدي:

به مکه براي نابودي كعبه و دفاع « ابرهه»)ص( است. داستان از لشکركشي  اكرم زندگي پيامبر ةاين كتاب دربار معرفيکتاب:

ها نزد  كند و عبدالمطلب براي پس گرفتن آن را تصاحب مي« عبدالمطلب»كه ابرهه شتران  زمانيشود،  خدا آغاز مي ةپرندگان از خان

از دنيا رفته است. عبدالمطلب، « عبداهلل»كه پدرش،  آيد، هنگامي االول به دنيا مي پيامبر در روز هفدهم ربيع. .رود. ابرهه مي

سپارند تا دايه او  ، مي«سعد بني»، از قبيله «حليمه»روز، محمد را به گذارد و پس از سه  مي« محمد»پدربزرگ پيامبر، نام او را 

 گيرد. كند و تمام حوادث زندگي ايشان را دربرمي داستان تا وفات پيامبر ادامه پيدا مي. باشد..

 

 ص.168 .1398. موزه عبرت ايران: تهرانپژوه.سروسرنیزه:مستنديداستانيازمبارزاتعليدانش. مولوي، ريحانه.107

 9786000495411 شابک: رقعي.

 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش، دوازدهم كاردانش اي، دوازدهم فني و حرفه يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي فارسي، انقالب اسالمي، خاطره نويسي داستان کلماتکلیدي:

اي روحاني به دنيا آمد و به دليل موقعيت پدرش و رفت و آمد علما و مبارزان انقالبي  در خانواده« پژوه علي دانش» معرفيکتاب:

جوانان »با عضويت در گروهي به نام  1350به منزلشان، از دوران نوجواني در جريان مسائل سياسي كشور قرار گرفت. او در سال 

دستگير شد و بعد از سه ماه  1352هاي رژيم شاه شد و سرانجام در آبان  عدالتي ليه بيعمالً وارد مبارزه ع« غيور شهرستان قم

 كتاب حاضر بخشي از خاطرات و مصائب او در دوران رژيم پهلوي است.. .شکنجه به يک سال حبس محکوم شد و.

 

108 خوش. غالمرضا، آقاياري. برف، از یاس.سفیدتر از  شابک: رقعي. ص.104 .1398. كتاب نيستان: تهرانبوتر

9786222086992 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي فارسي، نوجوانان، اعتقادات مذهبي داستان کلماتکلیدي:

اي دارد و مرشدي پير كه از دوستان پدرش است در  خانه شود كه پدرش قهوه از زبان نوجواني روايت مياين داستان  معرفيکتاب:

يابد و از نزديک وقايع را  مي شود كه گويي خود را در صحراي كربال  خواني و نقالي مرشد مي خواند. پسر چنان محو پرده آن پرده مي

ر قالب همين سناريو، روايتي از زندگي برخي اصحاب كمتر شناخته شده امام بيند. داستان در فصول مختلف خود، د به چشم مي

 گويد. عاشورا بازمي ةرا در حادث )ع(حسين
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109 مبارزاتعبداهللعزیزیان.. حسيني، معصومه. مستنديداستانياز  .1397. موزه عبرت ايران: تهرانسمفونيدرد:

 9786000495404 شابک: رقعي. ص.160

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 انقالب اسالمي، سياست، خاطره نويسي کلماتکلیدي:

هاي مذهبي در جنوب تهران، وارد  در همدان به دنيا آمد. او با تشکيل هيئت 1323در سال « عبداهلل عزيزيان» معرفيکتاب:

هاي  هاي ممنوعه و انجام فعاليت به جرم مطالعه كتاب 1351بار در پانزدهم بهمن  عرصه مبارزه با رژيم پهلوي شد. نخستين

، منتقل و «شترك ضدخرابکاري ساواك و شهربانيكميته م»بارِ انبار گندم، دستگير و به بازداشتگاه  مذهبي، در ميدان ميوه و تره

 ةدستگير و به كميت 1355فرسا، در آخرين روز همان سال آزاد شد. وي براي بار دوم، در بيست شهريور  هاي طاقت پس از شکنجه

 اسفند با دادن تعهد آزاد شد. 29مشترك منتقل شد و پس از شش ماه، در 

 

 9786004625050 شابک: رقعي. ص.176 .1398. پرتقال: تهران. سعيده اشرفيان سومینقارچ.. هالم، جنيفر ال.110

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

كند و اِلي از  ساله تبديل مي ، از دانشمندان مشهور دنياست. او خود را به نوجواني چهارده«ملوين»، «اِلي»پدربزرگ  معرفيکتاب:

، اهميت «راج»ساله خيلي با مدرسه راهنمايي سازگاري ندارد؛ اما اِلي و دوستش،  حال است. پدربزرگ چهارده حضور او خيلي خوش

شان خيلي  شوند، پروژه گروه مي چيز جالب باشد و وقتي الي و پدربزرگ براي نمايشگاه هم شود همه عث ميدهند. ملوين با  نمي

 رود و... . كردند؛ اما در مورد آزمايشات ديگر در زندگي اِلي، اوضاع به اين خوبي پيش نمي شود كه فکر مي تر از آن مي موفق

 

111 کوچولو.. دوسنت اگزوپري، آنتوان.  شابک: جيبي. ص.144 .1398. قدياني: تهران. مصطفي رحماندوست شازده

9786000809072 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 نوجوانانهاي بلند،  ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

شود. پسرك به خلبان  نام است كه پس از فرود در كوير، با پسر كوچکي آشنا مي قهرمان داستان، خلباني بي معرفيکتاب:

هاي ديگر ديار  گيرد براي اكتشاف سياره جا زندگي كرده كه روزي تصميم مي قدر آن آيد و آن گويد كه از سياركي دوردست مي مي

كند و از روباهي كه او را  ها تعريف مي گويد، از ديگر اخترك ين براي خلبان از گل رُز محبوبش ميخود را ترك كند. او همچن

دهد. او در طي داستان با  ها را از تشنگي نجات مي يابند كه آن است. خلبان و شازده چاهي را مي جا، روي زمين، مالقات كرده  اين

 گيرد به سيارك خود بازگردد. نهايت شازده كوچولو تصميم ميكند كه زبان رازآلودي دارد. در  ماري برخورد مي
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112 کوچولو.. سنت اگزوپري، آنتوان دو.  شابک: رقعي. ص.88 .1398. گستر سايه: قزوين. عباس زارعي شازده

9786003745759 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  حرفهاي، دوازدهم فني و  اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي تخيلي، كودك و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

صحراي بزرگ آفريقا دچار نقص فني  كند كه در نويسنده براي شکستن ركورد پرواز بين پاريس و سايگون تالش مي معرفيکتاب:

شود كه در آن، قهرمان داستان، پس از فرود در كوير،  مي« شازده كوچولو»سانحه دستمايه نگارشآيد. اين  شده و به ناچار فرود مي

جا زندگي كرده كه روزي تصميم  آن قدر آيد و آن گويد كه از سياره دوردستي مي شود. پسرك به خلبان مي با پسركي آشنا مي

گويد كه دل در گرو  چنين براي خلبان از گلِ رُز محبوبش مي همهاي ديگر ديار خود را ترك كند. او  گيرد براي اكتشاف سياره مي

 . عشق او دارد و...

 

113 روایت. دولتي، فاطمه. مالقاتشبچهلم: از نوراني.هایي  شابک: رقعي. ص.212 .1398. كتاب جمکران: قمهاي

9789649736235 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه حرفهاي، يازدهم فني و  دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي مذهبي هاي فارسي، داستان مهدويت، داستان کلماتکلیدي:

گويند او   ها مي كند. روايان داستان اند، روايت مي حاضرشان داشته  مالقاتي كه اشخاص مختلف با امامِ 29اين كتاب  معرفيکتاب:

ها پس از ديدن حضرت  اند. آن اند و با او حرف زده اند و شناخته را در همين شهر و در همين كوچه و بازارهاي شلوغ ديده

قدر  كند، همين او نزديک ماست، كنار ماست، در مجالس شيعيان حضور دارد، از بيچارگان دستگيري مي»گويند:  مي )عج(مهدي

 «.نزديک و آشنا...

 

 9786001593079 شابک: رقعي. ص.168 .1397. كانون انديشه جوان: تهرانشبدنیا.. نژاد، كامران پارسي.114

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 فارسي، ادبيات نوجوانان، جنگ ايران و عراقهاي  داستان کلماتکلیدي:

هايي كه از جان خود گذشتند تا ايران بماند. افرادي مانند  جنگ ايران و عراق است و رزمنده ةكتاب حاضر دربار معرفيکتاب:

گران فرق دارد، او آيد. ايليا فرماندهي است كه با دي آفريند و سرانجام به اسارت درمي ها حماسه مي كه در جبهه« ايليا يوسفي»

هاست كه  گيرد! اكنون سال  دهد، انجيل در جيب دارد و ماه را در دست مي را كه مسيحي است، به گردانش راه مي« رازميک»

، دوست ايليا، كه با او اسير بوده است، به ميهن بازگشته است؛ اما از ايليا خبري نيست! شايعاتي «امين»جنگ تمام شده است و 

و امين، در شک و ترديد به سر « سيدمصطفي»، «احسان»ها افتاده كه به كشور خيانت كرده است! دوستانش،  او بر سر زبان ةدربار

 رسد! برند كه به نداي قلبشان گوش دهند يا به شايعات. سرانجام خبرهايي از ايليا مي مي
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 9786000449278 شابک: رقعي. ص.224 .1395. موزه عبرت ايران: تهرانشبناسور.. بيگي، ابراهيم حسن.115

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، انقالب اسالمي هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدي:

گران  كند. ضحّاك از شکنجه روايت مي« اصغر ضحّاك»گر ساواك به نام  اين داستان را از زبان يک شکنجه هنويسند معرفيکتاب:

ساواك در زندان كميته مشترك ضد خرابکاري، بازجوي نيروهاي انقالبي است. او با پيروزي انقالب و در جريان آزادسازي زندان 

تواند خود را از   عنوان يک ساواكي شناسايي نشود. او مي كند تا به ها را بر تن مي يكميته به دست نيروهاي انقالبي، لباس زندان

ها  گيري از آن اند و او موفق به اعتراف گيرد از نيروهاي انقالبي كه زماني زنداني او بوده مهلکه نجات دهد و پس از مدتي تصميم مي

 نشده است، انتقام بگيرد.

 

116  رقعي. ص.432 .1398. خانه ادبيات: تهرانشبهزارودوم.. نرگس  خاني، سيده علي محسن/ سيد  خاني، سيد علي سيد.

 9789645455093 شابک:

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستان کلماتکلیدي:

در بيمارستان است و تنها چيزي كه به ياد دارد، اسمش است. آن هم به اين دليل كه روي تابلوي « علي بينا» معرفيکتاب:

آورد! از وقتي  ياد نمياش را به  داند و گذشته  كوچکي باالي سرش نوشته شده است. مرد نوع بيماري و نام پزشک معالجش را نمي

کالت جسماني، تركش اش به علت مش جا به دنيا آمده است! يا شايد خانواده آيد، در اين بيمارستان بوده است. شايد همين يادش مي

رود!   مي هاي مرد را بدهد، كه حرفي بزند يا پاسخ پرسش گيرد و بدون اين  آيد و از او خون مي  روزي چندبار پرستار مي. .اند! يا. كرده

 . كند از اتاق خارج شده و كمي قدم بزند؛ اما...  مرد سعي مي

 

 9786000805920 شابک: رقعي. ص.200 .1398. قدياني: تهرانشبيکهبانويدریاچهشدم.. منوچهري، رويا.117

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  حرفهاي، دوازدهم فني و  اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي فارسي هاي بلند، داستان ادبيات نوجوانان، داستان کلماتکلیدي:

هم در بستر « آفريد بخت»زاري وسيع شده است! بانوي درياچه،  بختگان خشک شده و تبديل به شوره ةدرياچ معرفيکتاب:

، دختر نوجواني است كه قرار است شب يلدا را همراه پدر و مادرش «نازبهار»اي احتياج دارد.  ان تازهبيماري افتاده و درياچه به نگهب

شود و به  آيد. نازبهار در تاريکي شب گم مي جا مي اش به آن هم با خانواده« پونه»كالسي بداخالقش،  كنار درياچه بگذارند؛ اما هم

 . بختگان انتخاب شده و... ةه به عنوان بانوي آيندشود ك  يابد. او متوجه مي قصر درياچه راه مي
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118 مبارزاتمرحومحجتپنجاهوشش. فر، نرجس فرحاني. مستنديداستانياز االسالمحسینخدادادي.ونه: : تهران.

 9786000480677 شابک: رقعي. ص.136 .1396. موزه عبرت ايران

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه يازدهم فني و حرفه اي، دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي فارسي، خاطره نويسي، انقالب اسالمي داستان کلماتکلیدي:

، از توابع «نو ده»در  1324است. او در سال « حسين خدادادي»كتاب حاضر مستندي داستاني از زندگي و مبارزات  معرفيکتاب:

به جرم تهيه اسلحه براي مبارزان، از سوي ساواك  1354شهرستان نيشابور به دنيا آمد و در كسوت روحاني در هفده شهريور 

، در نتيجه «مشترك ضد خرابکاري ساواك و شهرباني كشور شاهنشاهي ةكميت»دستگير و در مدت حدود هشت ماه حبس در 

و به زندان قصر منتقل شد. وي ابتدا به سي سال حبس محکوم شد؛ اما به علت تأهل و معلوليت  هاي مداوم، معلول شکنجه

 جسمي، اين مدت به هشت سال تقليل يافت؛ اما بعد از حدود سه سال، با وقوع انقالب اسالمي آزاد شد.

 

 9786004771108 شابک: رقعي. ص.120 .1398. شركت انتشارات فني ايران: تهرانشکارچي.. محمد هاشمي، سيد.119

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي فارسي، نوجوانان محيط زيست، داستان کلماتکلیدي:

شود! بعد از مرگ پدر، ارسالن بيش از پيش مراقب  ها كشته مي به دست شکارچيبان است و  محيط« ارسالن»پدر  معرفيکتاب:

، در ارتباط است. يکي از «اصغري»باني و دوست پدرش، آقاي  حيوانات اطراف است كه در دام شکارچيان نيفتند و مرتب با محيط

خبر . .شده و به منطقه برگشته است. آزاداست كه « ناصري»كساني كه در قتل پدر ارسالن نقش داشته است، مردي به نام 

هايش را  كند پلنگ و توله  زند و سعي مي  اش ديده شده است. ارسالن از درس و مدرسه مي رسد كه اطراف دِه، پلنگي با دو توله  مي

 . گيرد و... نجات دهد، هم از دست چوپانان و هم از دست شکارچيان. او از دور حركات ناصري را زير نظر مي

 

 9786000805692 شابک: جيبي. ص.272 .1398. قدياني: تهران. حسين ابراهيمي الوند شمشیرارواح.. كريستوفر، جان.120

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند ادبيات ملل، نوجوانان، داستان کلیدي:کلمات

شود.  نشيند و شهريار مي به جاي او مي اي سخت، برادرش را شکست دهد، خود كه در مبارزه پس از اين« لوك» معرفيکتاب:

شان  تهبينان به خواس كند. اكنون شهريار سه شهر شده است و پيش شود دو شهر ديگر را هم بگيرد و فتح مي سپس موفق مي

 . اند؛ اما... رسيده
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 9786000805678 شابک: جيبي. ص.320 .1398. قدياني: تهران. حسين ابراهيمي شهریارآینده.. كريستوفر، جان.121

 هنرجومخاطب:

 اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي بلند، نوجوانان داستانادبيات ملل،  کلماتکلیدي:

اند. در اين ميان افرادي  ها به زندگي قرون وسطا بازگشته زمين صنعتي بر اثر اتفاقي مبهم از بين رفته است و انسان معرفيکتاب:

پسر نوجواني به نام  ةشمارند. اين داستان دربار ها استفاده كرده و استفاده از ماشين را دليل اين نابودي مي لوحي انسان از ساده

 ةدهد. لوك براساس گفت فراواني به جنگ و جنگاوري دارد و اتفاقات بعدي او را در اين راه قرار مي ةاست كه عالق« پري لوك»

اول به شکست  ةبيني در مرحل زادگان باشد. اين پيش اشراف ةكه از خانواد گيرد، بدون آن  پيشگو، به عنوان شهريار آينده لقب مي

 . كند و... انجامد و شهريار آينده از شهر خود فرار مي  مي

 

 9786222080310 شابک: رقعي. ص.316 .1397. كتاب نيستان: تهرانطلوعروزچهارم.. سليماني ازندرياني، فاطمه.122

 هنرجو مخاطب:

كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دهم اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي مذهبي، امامان هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدي:

خواهد وضع  چرخد و از خداي تعالي مي )ص(، گِرد كعبه مي اكرم ، همسر ابوطالب، عموي پيامبر«فاطمه بنت اسد» معرفيکتاب:

دور از كعبه، « بن عبدالمطلب عباس»ه است و فاطمه تنهاست. چند نفر ازجمله حملش را آسان گرداند. محمد به دنبال قابله رفت

كند عباس را صدا كند و كمک بخواهد؛ اما درد امان  بينند! فاطمه سعي مي اند و گويي فاطمه را نمي اند و گرم صحبت نشسته

چطور ممکن است؟ او نه پيامبرزاده است و نه  خواند؛ اما اين دهد. ناگهان صدايي از درون خانه كعبه او را به سوي خود مي نمي

 . هاي پيامبري در محمد ديده شده است. سپس... حتي پيامبري در شکم دارد؛ چراكه نشانه

 

 9786001593543 شابک: رقعي. ص.120 .1398. كانون انديشه جوان: تهرانغارآبي.. فراست، قاسمعلي.123

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه حرفه دهم فني وپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدي:

كند.  را پيدا نمي گردد، دختر كنند. پسر هرچه مي در اين داستان دختر و پسر نوجواني در سفري همديگر را گم مي معرفيکتاب:

كس تصوري از آن ندارد. او ابتدا از ديدن اين دنياي جديد بسيار خوشحال است؛ اما  شود كه هيچ دختر وارد دنيايي رويايي مي

كند تا از آن غار  شود، تالش مي شود، در ابتدا همانند هركسي كه گم مي ها در غاري گم مي شود. وقتي يکي از آن كم نگران مي كم

گيرد كه به هيچ عنوان دوست ندارد از آن غار و فضاي ذهني بيرون بيايد و ترجيح  ند؛ اما در ادامه در موقعيتي قرار ميفرار ك

 جا بماند! دهد كه در آن مي
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124 فراموشي.. كريستوفر، جان.  شابک: جيبي. ص.240 .1398. قدياني: تهران. حسين ابراهيمي الوند غارهاي

9786000806668 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

زندگي « حباب»ماه و زير گنبدي بزرگي به نام  ةدر كرهاي ديگر  اش مانند بسياري از خانواده و خانواده« مارتي» معرفيکتاب:

اش، براي او يکنواخت شده است. مارتي و يکي از دوستانش  كنند! اما زندگي زير حباب، با وجود تمام امکانات رفاهي و تفريحي مي

تين ايستگاه تحقيقاتي كند كه به نخس پيشنهاد مي« استيو»گيرند از حباب خارج شوند و گشتي در سطح ماه بزنند.  تصميم مي

 برند؟ يابند و چگونه در اعماق اين كره به راز جاودانگي پي مي ها در ايستگاه چه مي آن. .ة ماه سري بزنند.ها در كر انسان

 

 9789642223497 شابک: جيبي. ص.168 .1398. پنجره: تهران. مهشيد مجتهدزاده غروروتعصب.. آستين، جين.125

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

ر ديگر هستند و باوقار و متين. دو تر از سه خواه بزرگ« اليزابت»و « جين»پنج دختر دارند. « بنت»آقا و خانم  معرفيکتاب:

تنها دختر نازيباي خانواده است. در « مري»خجالت دو خواهر بزرگشان؛ اما  ةسر هستند و ماي تر بسيار سبک خواهر كوچک

ساكن است. خانم بنت « چارلز بينگلي»چهره، به نام  ، مردي ثروتمند، مهربان و خوش«ندرفيلد»ها، در قصري به نام  همسايگي آن

اي در روستا، خانواده بنت و آقاي  كوشد تا هر طور شده مرد جوان را براي ازدواج با يکي از دخترانش ترغيب كند. در ميهماني مي

 . شود و... ، نيز حضور دارند. جين با چارلز آشنا مي«پمبرلي»، دوست صميمي و پرغرور چارلز و صاحب قصر «دارسي»

 

 9789649735962 شابک: رقعي. ص.168 .1397. كتاب جمکران: قمفرارازشب.. صادقي، اكرم.126

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي فارسي هاي بلند، داستان اسالم، داستان کلماتکلیدي:

گردد! گويي   وميش هوا بازمي شان به جنگ رفته است، در گرگ دوست و همسايه ةكه براي همراهي قبيل« حارث» کتاب:معرفي

اش را پشت سر  هاي آخر بارداري دهد كه ماه خوب نيست. شکم بزرگ جيهان نشان مي« جيهان»باد به او خبر داده بود كه حال 

و قلب « اي حفر كن اين بچه هم دختر است. از حاال چاله»گويد:   ارث ندارد. او ميگذارد؛ اما پيرزن قابله خبر خوبي براي ح  مي

آورد كه او را وادار كرده بودند روي آن بايستد و فرزندش  حفر شده قبلي را به ياد مي ةشود. جيهان چال جيهان از غصه هزارتکه مي

ها با ديدن نوزاد دختر، حاضر نشده بودند او را از چاله  ه بود و آنبعد از به دنيا آمدن، به جاي آغوش پرمهر مادر، داخل چاله افتاد

 . بيرون بياورند و...
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 شابک: رقعي. ص.172 .1397. كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان: تهرانفصلپنجم:سکوت.. بايرامي، محمدرضا.127

9789643916664 

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه حرفهاي، يازدهم فني و  دهم فني و حرفه هنرجومخاطب:

 كاردانش

 هاي فارسي، ادبيات نوجوانان انقالب اسالمي، داستان کلماتکلیدي:

شود،  گذراند، ناگهان متوجه مي پسرك نوجواني از جنوب شهر تهران كه روزهايش را با فروش بستني يخي مي معرفيکتاب:

شود. اين ماجرا نوجوان را  هايش، مبارزي انقالبي را به ساواك لو داده است كه منجر به شهادت آن فرد مي كه بداند با پرحرفي آن  بي

 . آورد و... كند، به رغم سن كمش، ديگر كالمي به زبان نمي كه حتي وقتي ساواك او را دستگير مي كند تاجايي متحول مي

 

 9786004625012 شابک: رقعي. ص.224 .1398. پرتقال: تهران. آزاده حسني ازفراموشي.قبل. استودارد، ليندزي.128

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 نوجوانان هاي بلند، ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

درخت افراي  ةهاي تعميرگاه را راه بيندازد و شير هميشه به پدربزرگش كمک كرده است تا ماشين« رابينسون» معرفيکتاب:

پدربزرگ ضعيف شده و  ةكند؛ چون حافظ  وقت ديگري به پدربزرگ كمک مي حياطشان را جمع كند. رابينسون حاال بيشتر از هر

شود و ذهنش  كند اگر دردسر درست نکند، پدربزرگ نگران نمي  هم فراموش كند. رابي فکر مي ترين كارها را ممکن است ساده

هاي رابي به كار  آيد، مشت  ترين زورگوي كالس به ميان مي ، بزرگ«اَلِکس»شود؛ اما وقتي پاي  كند و حالش بهتر مي  استراحت مي

 . افتند و...  مي

 

129 فضایي. آلفا:قرارگاه فضايي . گيبز، استوارت.  شابک: رقعي. ص.312 .1398. پرتقال: تهران. آزيتا راثي سرنخ

9786004624169 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 بلند، نوجوانان هاي ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

كند، به نظر دش، زندگي در قرارگاه فضايي مثل زندگي   ماه زندگي مي ةدوازده سال دارد و در كر« دشيل گيبسن» معرفيکتاب:

وقتي يکي . .ود بيرون رفت، غذا افتضاح است و.ش باشند. نمي  هاي دولتي درست كرده آسايي است كه پيمانکار در قوطي كنسرو غول

كند پاي قتل در ميان است؛ ولي كسي   كند. او گمان مي  شود، زندگي دشيل تغيير مي ان برجسته پايگاه، مرده پيدا مياز دانشمند

 . كه... كند تا اين حرف او را باور نمي
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 9786000806200 شابک: رقعي. ص.336 .1398. قدياني: تهران. حسام برجيسيان محمد قصرآبي.. مونتگمري، ال.ام.130

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

 ةترسد هرگز طعم عشق را نچشد. او با مادر ازخودراضي و خال  ساله، تا به حال عاشق نشده است و مي 29« ولنسي» معرفيکتاب:

اش است. با  و قصر آبي خيالي« جان فاستر»هاي ممنوعه  دهد، كتاب  كند و تنها چيزي كه به او آرامش مي  فضولش زندگي مي

بار، به نداي قلبش اعتماد  چيز را از نو شروع كند. او براي اولين تا همهشود  معاينه دكتر، ولنسي وادار مي ةگير كنند نتيجه غافل

، «بارني اسنيث»كم با  ، آشناي قديمي كه به سختي بيمار است، پرستاري كند و كم«سيسي»كند تا از   كند. خانه را ترك مي  مي

 . شود و... كار بدنام آشنا مي جنايت

 

 9789640230442 شابک: جيبي. ص.552 .1397. نشر به: تهرانشد.قصهمامثل. ميركياني، محمد.131

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 المثل هاي فارسي، ضرب ادبيات نوجوانان، داستان کلماتکلیدي:

 ةنام اند، سرگذشت و زندگي هايي كه مثل شده است. قصه« قصه ما مثل شد »جلدي  ده ةكتاب حاضر از مجموع معرفيکتاب:

ها را به زبان  ها مناسب حال و هواي نوجوانان باشد، زبان قصه كنند. نويسنده كوشيده است موضوع قصه  ها را بازگو مي بعضي از مثل

گويد ترش  رسد، مي دستش به انگور نمي»، «رسد پشتش به خاك نمي»مي انتخاب كرده است. گفتار نزديک و براي هر قصه نا

، بعضي از اين «در خانه اگر كس است، يک حرف بس است»و « شکر نعمت، نعمتت افزون كند»، «يکي از يکي بدتر»، «است

 هاست. مثل

 

 شابک: وزيري. ص.120 .1398. شركت انتشارات سوره مهر: تهرانکوهمراصدازد. هاي سبالن: قصه. بايرامي، محمدرضا.132

9789644716515 

 هنرجومخاطب:

 اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي بلند هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستان کلماتکلیدي:

رود تا براي پدرِ  همسايه مي ةكند. او با اسبش به دهکد هاي سبالن زندگي مي اي در كوه در دهکدهنوجوان، « جاللِ» معرفيکتاب:

توانند او را نجات  برد؛ اما حکيم و پزشکان نمي پدر را براي معالجه به شهر مي« اسحاق« حکيم، عمو ةبيمارش حکيم بياورد. به توصي

پدر، جاي خالي او را در خانواده پر كند. روزي، وقتي عمو اسحاق براي گرفتن كبک به  ةگيرد بنا به توصي دهند. جالل تصميم مي

رود. در بين راه عمو متوجه حضور جالل شده و  رود، جالل كه نتوانسته رضايت او را جلب كند، پنهاني به دنبالش مي كوهستان مي

 . كند و... از سر دلسوزي او را هم با خود همراه مي
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 9786004623674 شابک: رقعي. ص.240 .1398. پرتقال: تهران. رژينا قوامي قهرمانخیالي.. هارولد، اي. في.133

 هنرجومخاطب:

 اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

ي آماندا را  ي بد ذات درِ خانه كه آقا گنجشکه تواند راجر را ببيند تا اين كس نمي راجر دوست خيالي آماندا است. هيچ کتاب:معرفي

خورد. حاال هم دنبال بوي راجر آمده است. راجر براي نجات  ها را مي گويند آن كند؛ مي ها را شکار مي زند. آقا گنجشکه خيالي مي

 تواند بدون تصورات يک دوست زنده بماند؟ گذارد. ولي آيا پسري كه وجود ندارد، مي ار مياش پا به فر جان خيالي

 

 9789644309526 شابک: وزيري. ص.28 .1397. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهراناحمد،احمد. كتاب خاتم:. ناصري، علي.134

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه حرفهاي، يازدهم فني و  دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي فارسي ادبيات كودك و نوجوان، داستان کلماتکلیدي:

اش را از بانک بگيرد و  روزي شروع شد كه رفت تا حقوق ماهيانه« فريدون»هاي فراموشي در پدربزرگِ  اولين نشانه معرفيکتاب:

زدند؛ ولي  هاي دفتر تلفن زنگ  گشتند و به تمام شماره جا را  همه ها مد. همه نگران شدند، به خصوص مادربزرگ. آنتا عصر نيا

ها پيدا كردند. بعد از آن پدربزرگ ديگر مثل قبل نبود؛  اي از پارك، روي يکي از نيمکت كه او را گوشه خبري از پدربزرگ نبود تا اين

كس  كرد؛ اما هيچ  صدا مي« احمد»پدربزرگ، فريدون را . .كرد و. خودش را هم فراموش ميهاي چند لحظه پيش  حتي حرف

 زند. دانست احمد كيست و چرا او را با اين اسم صدا مي نمي

 

135 محمداست. كتاب خاتم:. كريمي، معصومه/ مالزينلي، صديقه/ دهنوي، معصومه. نام از پر دفتر نشر : تهراناینخانه

 9789644309588 شابک: وزيري. ص.88 .1397. اسالميفرهنگ 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي كوتاه ادبيات كودك و نوجوان، داستان کلماتکلیدي:

را بيان « هُدي»)ص( است. داستان اول، ماجراي دختري به نام  حضرت محمد ةكتاب، شامل سه داستان درباراين  معرفيکتاب:

كنند كه پدربزرگ و مادربزرگ هم در طبقه پايين همان ساختمان  اي زندگي مي كند كه با پدر و مادر و سه خواهرش در خانه مي

كه بتواند پسري به دنيا  ه مادرش براي بار چهارم باردار است به اميد اينك ترين دختر خانواده، از اين سکونت دارند. هدي بزرگ

اش را هشت ماه در دل  داند طبق گفته دكتر، اين حاملگي براي مادرش خطرناك است. هدي ناراحتي برد؛ چون مي بياورد، رنج مي

 نام دارند.« ماجراي سوسمار»و « كوكو»ي دو داستان بعد. .كند و. ة دلش را باز ميپروراند و سرانجام پيش پدربزرگ سفر مي
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136 ماندن. كتاب خاتم:. جمعي از نويسندگان.  شابک: وزيري. ص.84 .1398. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهرانبهايآدم

9789644308338 

 هنرجومخاطب:

 كاردانش اي، يازدهم كاردانش، دوازدهم اي، دوازدهم فني و حرفه يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي مذهبي هاي كوتاه، جنبه هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدي:

هاي تکفيري و تقريب  اين كتاب حاوي چهار داستان از نويسندگان مختلف است. داعش و مسائل مرتبط با گروه معرفيکتاب:

ايوب »، به دستور «ابوجعفر»و « ابوعُمر»، «ماندنبهاي آدم »ها هستند. در داستان اول،  مذاهب از محورهاي اصلي اين داستان

بازي درنياورند، فقط مشاهده و مخابره وضعيت؛ اما  اند. او دستور اكيد داده است كه قهرمان ، براي گزارش وضعيت آمده«الربيعي فالح

خانه شيعه هستند، دومي سني و برند، سه خانه در كنار هم. اهالي يک  بينند كه به طرف سه خانه هجوم مي ها را مي ها داعشي آن

 . سومي ايزدي! ابوعمر و ابوجعفر بايد سرِ قولشان بمانند؛ اما...

 

137 گوني هاي سيب صادق زندگي: كتاب. اكبر ميرزاآقايي خوانساري، علي. حماسهانسانو امید: : تهرانهايخاک.بامداد

 9786226138154 شابک: رقعي. ص.110 .1397. سيب صادق)ع(

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 ادبيات فارسي، خاطره نويسي، پيشگيري کلماتکلیدي:

است كه  1398زدگان در روزهاي اول سال  كتاب حاضر روايتي از ايثار مردم اين سرزمين در كمک به سيل معرفيکتاب:

 37تشکيل تيپ »، «بند عمليات انفجار سيل»كشد.  زده را به تصوير مي هاي داوطلبانِ كمک به مردم سيل هايي از فداكاري گوشه

هاي اين كتاب است. در روزهاي هجوم سيل، شنيدن نام منطقه الهايي  ش، نام برخي از بخ«شهر حميديه، نامي پرافتخار»و « نور

 . اندازد و... پيوندند( از اخبار، نويسنده را به ياد روزهاي اول جنگ مي بزرگ دز و كرخه به هم مي ة)جايي كه دو رودخان

 

 9789642223480 شابک: جيبي. ص.108 .1398. پنجره: تهران. اعظم جوزداني کنتمونتکریستو.. دوما، الکساندر.138

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

، عاشق دختري است و قرار است باهم ازدواج كنند؛ اما در روز «ادموند دانتس»م اي به نا ساله 19ملوان جوان  معرفيکتاب:

اش، مدت  شود و بر اثر دشمني رقيب عشقي و تجاري در بندر مارسي زنداني مي« ناپلئون»ازدواجش، به اتهام دروغين طرفداري از 

شود. او  بر او فاش مي« مونت كريستو»جي در جزيره افتد. روزي در زندان راز گن ماند و از عشقش دور مي چهارده سال محبوس مي

 . رود و... گريزد و دنبال گنج و عشقش مي از زندان مي
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139  .1398. گل آذين: تهرانترازعسل.شیرین نامه: هاي عاميانه ايراني دفتر پنجم مرزبان اي از قصه گزيده. جاللي، مجيد.

 9786229939680 شابک: رقعي. ص.88

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي كوتاه، ادبيات نوجوانان ها، داستان اقتباس کلماتکلیدي:

اي بوده است تا   مايه است و براي نويسنده دست« نامه مرزبان»هايي برگرفته از كتاب  كتاب حاضر شامل داستان معرفيکتاب:

« راسو و زاغ»و « موش تخم مرغ دزد»، «ماهي و ماهيخوار»، «شغال خر سوار»كودكان و نوجوانان را با اين كتاب آشنا كند. 

خورد؛ اما وقتي باغبان او   رود و حسابي انگور مي روز به باغ انگور مي هاي اين كتاب است. در داستان اول، شغال هر ازجمله داستان

كند. شغال تصميم   جا زندگي مي اش، گرگ، در آن رود كه دوست قديمي  اي مي كند و به بيشه  زند، فرار مي را كتک مفصلي مي

 . ...كند، فريب دهد و نزد گرگ بياورد تا هردو شکمي از عزا دربياورند؛ اما  گيرد خرِ آسياباني را كه در آن نزديکي زندگي مي  مي

 

 .1396. موزه عبرت ايران: تهرانهايکاغذي:مستنديداستانيازمبارزاتحسینطهرانيزماني.گلوله. فکور، اصغر.140

 9786000480738 شابک: رقعي. ص.128

 هنرجومخاطب:

يازدهم كاردانش، دوازدهم اي، دهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي فارسي، خاطره نويسي، انقالب اسالمي داستان کلماتکلیدي:

نوجواني ضمن حضور در مساجد، با افکار  ةدر تهران به دنيا آمد. او از دور 1336 در« حسين طهراني زماني» معرفيکتاب:

هاي حضرت   هاي فرهنگي شد. در همين راستا، اعالميه انقالبيون مسلمان و فضاي حاكم بر دوران پهلوي دوم، آشنا و جذب فعاليت

هاي پيروزي به هنگام پخش اعالميه دستگير و در واپسين روز 1357آبان  22كرد و سرانجام در   )ره( را توزيع و تکثير مي امام

 انقالب اسالمي از زندان آزاد شد.

 

 9786004626705 شابک: رقعي. ص.264 .1398. پرتقال: تهران. سينا يوسفي گمشدگان.. راندل، كاترين.141

 هنرجومخاطب:

كاردانش، دوازدهم اي، دهم كاردانش، يازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي ماجراجويانه هاي بلند، داستان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

خواست به سفرهاي اكتشافي برود و براي خودش جايي بين ماجراجوهاي بزرگ باز كند.  هميشه دلش مي« فِرِد» معرفيکتاب:

هاي جنگل آمازون در زير پايش است. هواپيما به طرف  ناختهاش در هواپيما نشسته و سرگرم تماشاي ناش حاال او روي صندلي

 اي جز ماجراجويي ندارد. كند و فِرِد ديگر چاره رود.... ناگهان هواپيما با سرعت در جنگل سقوط مي مانائوس، شهرِ روي آب، پيش مي
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 9786004624053 شابک: رقعي. ص.216 .1397. پرتقال: تهران. آزاده كاميار گمشدهدرناکجا.. كالرك، سامانتا.ام.142

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

كند، سردرد هم دارد؛  كند. حالش خوب نيست؛ بازويش درد مي هاي طاليي چشم باز مي شنپسرك در ساحلي با  معرفيکتاب:

ام و... من كي  جا آمده كند. من كجا هستم؟ چطور به اين ولي از جراحت خبري نيست! ناگهان پرسشي تمام ذهنش را درگير مي

نيست! ناگهان در اعماق درختان، انگار چيزي منفجر كس  گردد؛ ولي هيچ دود و به دنبال كسي مي هستم!؟ پسر از هر طرف مي

شوند. پسر  ها به هوا بلند مي خراش از سرِ شاخه هايي گوش دهد و به ناگاه هزاران پرنده با جيغ شود، غرشي او را تکان مي مي

 . بود؛ اما...جايي كه چشم باز كرده  دود، همان دود؛ اما جايي براي پنهان شدن وجود ندارد. او به وسط ساحل مي مي

 

143 عمیق. گنجينه رمان نوجوان:. اله الوندي، عزت. خواب یک  شابک: رقعي. ص.144 .1397. نشر به: تهرانمثل

9789640229163 

 هنرجومخاطب:

دوازدهم اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، ادبيات نوجوانان هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدي:

، «رستم»كند! او از پسرش،   پدر شنيده است كه در شهر كبودان، كسي پيدا شده است كه آرزوها را برآورده مي معرفيکتاب:

پدر رستم، او مجبور است برود تا شايد بتواند نحسي را از خانه  ةجا برود. به عقيد هاي ديگر به آن خواهد كه مثل خيلي از جوان  مي

پيوندد كه باعث   ساعت قبل از تحويل سال به دنيا آمده است و دقيقاً در همان لحظه زلزله شديدي به وقوع مي دور كند! رستم چند

انند. صبح روز بعد، رستم راهي سفر د  شود و به اين علت است كه همه او را نحس مي مرگ بسياري از اقوام و خويشاوندان مي

 . بيند و...  ، را نيز مي«شود. او در شهر كبودان دوستش، مهراب مي

 

 9789642223503 شابک: جيبي. ص.112 .1398. پنجره: تهران. زاده عرفان حسن گوژپشتنتردام.. هوگو، ويکتور.144

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه فني و حرفهاي، يازدهم  دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

، «جالي»به همراه بُز باهوشش، « ازمرالدا»در پاريس سده پانزدهم ميالدي، دختر كولي جوان و زيبايي به نام  معرفيکتاب:

كند به كمک  شود. او تالش مي ، رئيس كليساي نتردام، در نهان عاشق ازمرالدا مي«كلودفرولو»كند.  اي جالبي اجرا ميه برنامه

ماند و  ، ناكام مي«فوبوس دوشاتوپر»زنِ گوژپشت و بدشکل نتردام، ازمرالدا را بربايد، ولي با دخالت كاپيتان  ، ناقوس«كازيمودو»

كند،  شود و در اين ميان تنها كسي كه به او كمک مي گوژپشت محکوم به مجازات با شالق ميشود.  كازيمودو دستگير مي

 ازمرالداست!
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145  رقعي. ص.236 .1398. مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيکان: تهرانگیسدرازوریشدراز.. گوديني، محمدعلي.

 9786229999226 شابک:

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه حرفهدهم فني و پایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي كوتاه هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستان کلماتکلیدي:

انقالب اسالمي و جنگ گيرد. از  مي هاي مختلفي را دربر داستان كوتاه است كه موضوع 27كتاب حاضر شامل  معرفيکتاب:

اي از پارك، زير  خواب است كه در گوشه دو كارتن ة، دربار«دراز دراز و گيس ريش»تحميلي گرفته تا نقد و بررسي كتاب. داستان 

ها گرسنه و تشنه هستند. يکي سردش است و ديگري كالفه از گرما! در بعدازظهري گرم، دو مرد روي  كنند. آن نيمکتي زندگي مي

كنند! دو مرد دو كتاب را روي نيمکت   دراز، رازي را كشف مي دراز و ريش وگوي آن دو، گيس نشينند و با گفت  ها مي آننيمکت 

خوانند و در جلسه  اند، مي ها را به روشي كه از دو مرد ياد گرفته ها كتاب خواب ها استفاده كنند. كارتن گذارند تا رهگذران از آن  مي

 . كنند و...  شود، شركت مي نت برگزار مي در كافهنقد و بررسي كتاب كه 

 

كانون پرورش فکري كودكان : تهران. حميد احمدي الفکادیو:شیريکهجوابگلولهراباگلولهداد.. سيلور استاين، شل.146

 9789644324048 شابک: رقعي. ص.108 .1398. و نوجوانان

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه حرفهدهم فني و پایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند ادبيات ملل، نوجوانان، داستان کلماتکلیدي:

به  كرد و شبيه همه شيرها بود. روزي كه همه شيرها با صداي وحشتناكي شروع  شير جوان در جنگل زندگي مي معرفيکتاب:

خواست او را با تير بزند! تالش شير   رو شد و سعي كرد با او دوست شود؛ اما شکارچي مي اي روبه دويدن و فرار كردند، او با شکارچي

فايده بود و شکارچي همچنان قصد تيراندازي به او را داشت. شير جوان شکارچي را خورد، كاله او را بر سر گذاشت،  جوان بي

اي جرئت  ها با تفنگ تمرين كرد تا تيرانداز ماهري شد و ديگر هيچ شکارچي شير جوان مدت. .به راه افتاد.تفنگش را برداشت و 

 . كه... آمدن به جنگل و شکار شيرها را نداشت تا اين

 

 9786222040000 شابک: رقعي. ص.324 .1398. هوپا: تهران. محمدحسين واقف المایونایتد.. آلن، اسکات.147

 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دهم كاردانش، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي بلند، كودك و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

الما يونايتد شوند!  هاي محشري مي خورند و تبديل به فوتباليست  يازده الما، خاكسترِ بهترين فوتباليست تاريخ را مي معرفيکتاب:

و پيرمرد اسکاتلندي برنده جام جهاني، وارد « قاهره»و دوست عجيب و غريبش، « تيم»ساله، به نام  اي يازده گري پسربچه با مربي

هاي رقيب، تمام  شوند؛ اما چه كسي دوست دارد به تيم الماهاي مشنگ ببازد؟ تيم هاي يک جام مي انگيز بازي مسير شگفت

وقت فوتبال، بازي  ترين جام فوتبال دنيا در ميان باشد، آن تا راه المايونايتد را سد كنند. وقتي پاي باارزش كنند تالششان را مي

 شود! اي مي خشن و ناجوانمردانه
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148 حاجي. ناميان، محمدحسين نيک. مبارزاتحمید از داستاني مستندي . موزه عبرت ايران: تهرانعبدالوهاب.لتاک:

 9786000469054 شابک: رقعي. ص.120 .1396

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي فارسي، خاطره نويسي، انقالب اسالمي داستان کلماتکلیدي:

)زنداني سياسي رژيم پهلوي( نوشته شده است. داستان، از « عبدالوهاب حميد حاجي»ايت ماجراي اين كتاب به رو معرفيکتاب:

شود.  هاي انقالبي راوي در طول سربازي شروع مي ها و فعاليت شرح ماجراهاي دوران سربازي، ظلم نظاميان به مردم در شهرستان

گيرد.   كه از سوي ساواك بازداشت و تحت شکنجه قرار مي دهد تا اين هايش ادامه مي راوي پس از پايان خدمت سربازي، به فعاليت

 شود. آزاد مي 1357شود؛ اما در سوم آبان  او در دادگاه فرمايشي به ده سال حبس محکوم مي

 

149 مریخ.. خان، هنا/ بورجنيکت، ديويد. در  شابک: رقعي. ص.240 .1398. قدياني: تهران. مازيار موسوي ماجراجویي

9786000803025 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 ادبيات ملل، سيارات، نوجوانان کلماتکلیدي:

به فضا و سياره مريخ بروند. هدف اين پروژه، اند تا  ها خواننده كتاب است، انتخاب شده سه نوجوان كه يکي از آن معرفيکتاب:

سني بتواند در اين سياره  آماده كردن قرارگاه يکم مريخ، براي اقامت نخستين ساكنان دائمي آن است تا روزي هرفردي با هر

يرد. اين تصميمات، شود و بايد تصميم واقعي بگ رو مي  زندگي كند. قهرمان داستان )خواننده( در اين مأموريت با خطرات واقعي روبه

ها بيانگر  پايان مختلف در نظر گرفته شده است؛ اما فقط يکي از آن 24زند. براي اين داستان  سرنوشت او را در سياره سرخ رقم مي

 موفقيت نهايي قهرمان داستان است.

 

 9786004624039 شابک: رقعي. ص.320 .1398. پرتقال: تهران. مهتا مقصودي متلکالیویستا.. يانگ، كلي.150

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

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

و مادر مجبورند در رستوران كار كنند تا آپارتمان كوچکي روند. پدر  همراه پدر و مادرش از چين به امريکا مي« ميا» معرفيکتاب:

ها  آن. كه.. اين گردد تا روز دنبال كار ديگري مي شوند و مادر شبانه جا اخراج مي براي زندگي داشته باشند؛ اما با خرابکاري ميا، از آن

گيرند و اين خيلي  اين، براي هرمشتري پنج دالر ميبر  توانند مجاني در متل زندگي كنند! عالوه شوند و مي مدير مُتل كاليويستا مي

كه مجبور باشند يک همبرگر را بين خودشان  توانند هركدام يک همبرگر بخورند، بدون اين عالي است. حاال ميا و پدر و مادرش مي

 . هاي هفتگي هم دارد و... تقسيم كنند. متل مشتري
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 9789641216346 شابک: رقعي. ص.50 .1398. سروش: تهرانماراهزننیستیم. پيوسته:  مجموعه داستان. اخالقي، زهرا.151

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 فارسيهاي  هاي مذهبي، داستان امامان، داستان کلماتکلیدي:

)ع( از مدينه به خراسان است. راوي داستان، گاه آفتاب، گاه باد و... است.  اين داستان، سفر اجباري امام رضا معرفيکتاب:

وگوي آفتاب و شهر مدينه آغاز  نويسنده از اشيا براي نزديکي به امام و روايت كامل اتفاقات بهره گرفته است. داستان با گفت

پرسد. در   شهر مرو مي ة)ص( را از اين شهر دور كنند و از آفتاب دربار خواهند پاره تن پيامبر  است كه باز مي شود. مدينه غمگين  مي

 . گيرد و... ها مي روايت بعدي، باد نشاني كاروان امام را از ستاره

 

152 دماغ. مجموعه داستان طنز:. هاشمي، سيدسعيد.  شابک: رقعي. ص.64 .1398. مؤسسه كتاب چرخ فلک: تهرانوام

9786005225327 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي كوتاه، نوجوانان طنز، داستان کلماتکلیدي:

ها اتفاقاتي است كه ممکن است براي هركدام از ما  كوتاه طنز است. موضوع داستاناين كتاب حاوي هشت داستان  معرفيکتاب:

اي  هاست. داستان پنجم درباره خانواده  از جمله اين داستان« باغت آباد كنکوري»و « مامان ةمهري»، «خانم جوان بالدار» رخ بدهد.

خواهد او در   عمران قبول شود، پدر مي ةخواهد پسرش در رشت  است كه پسرشان قرار است در كنکور شركت كند. مادر دلش مي

يک از اين  گ را ادامه دهد و عطار شود!؛ اما پسر به هيچاش كار پدربزر خواهد نوه  مديريت درس بخواند و مادربزرگ مي ةرشت

 . خواهد...  اي ندارد. او مي  ها عالقه رشته

 

 9789641216285 شابک: رقعي. ص.166 .1398. سروش: تهرانیکمشتنخودچي. مجموعه داستان:. بصيري، مريم.153

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه و حرفهاي، يازدهم فني  دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 داستان، امامان کلماتکلیدي:

بن  علي»اين كتاب شانزده روايت از نويسندگان جوان است است كه اشاره به رفتار، سيره و معجزات و كرامات  معرفيکتاب:

كند. تنوع  شود كه مخاطب خود را با داستان همراه مي امتيازات داستان محسوب مي ع( دارد. سادگي متن يکي از«)الرضا موسي

ها به معجزات ايشان  گردد و برخي داستان ها به زمان حيات امام رضا)ع( برمي خورد؛ برخي داستان داستان نيز در كتاب به چشم مي

، «ها شبي از شب»، «خادم بهشت»، «پاپوش پاييزي» ،«راز صندوقچه»، «تر از نيشکر شيرين»هاي اخير اشاره دارد.  در سال

 هاست. ، نام برخي از اين داستان«مهمان مهربان»و « پناهگاه»
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154  رقعي. ص.40 .1398. مهر زهرا)س(: نجف آبادنازخشت. هاي كوتاه جهان: مجموعه داستان. آبادي، خديجه شمس نجف.

 9786226051132 شابک:

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي كوتاه، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدي:

جواني به نام  ةهاست كه قص ن داستان، نام يکي از اي«نازِ خشت»كتاب حاضر شامل پنج داستان كوتاه است.  معرفيکتاب:

سازد. كسي سفارش مصطفي را كرده كه دستان هنرمندي دارد. او به محلي  كند. او با خشت خانه مي  را روايت مي« مصطفي»

ر ها را د را آورده است تا به او كمک كند. ماهور خشت« ماهور»خانه دختر كوچکش،  رسد كه قرار است خانه بسازد. مرد صاحب  مي

شود و حاال مصطفي بايد به روستاي خودش  خانه تمام مي. ..دهد برد و به مصطفي مي گذارد و از نردبان باال مي دامن خود مي

 . شود و... ها بعد ماهور عروس شهر مصطفي مي برد. سال بازگردد؛ اما او مِهر ماهور را نيز با خودش مي

 

 9786222086510 شابک: رقعي. ص.200 .1398. كتاب نيستان: تهرانمدادرنگي.. هاشميان، ناهيد.155

 والدينمخاطب:

 هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدي:

بزرگ است. داستاني در وصف مادر بودن كه خارج از تهران و ساختار شهرنشيني آن  ةاين داستان، يک مادران معرفيکتاب:

شود و بالفاصله با خروج پدر از داستان و رفتن او به سفر،  شود. داستان با شرحي از يک خانواده و ساختار آن شروع مي تعريف مي

لي زود با خلق جمالتي كه ناشي از حس مادر براي فاصله شود و خي سفرِ مخاطبِ رمان، با مادر به درون دنياي ذهني او شروع مي

شود كه شايد اوج  هاي فکري و ذهني او در ارتباط با خودش، بازگشايي مي ها به اوست، گره آن  گرفتن فرزندانش و محبت كودكانه

داشتم به اين فکر »گويد:  جو كرد كه در حال تورق آلبوم عکس، خطاب به پسرش ميو آن را در خلق اين جمله از مادر بايد جست

 . و...« كردم از كي ديگر در بغل من جا نشدي مي

 

 9789640227831 شابک: وزيري. ص.104 .1397. نشر به: تهراناي.مردقورباغه. شنو، فرخنده حق.156

 هنرجومخاطب:

دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم اي،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي فارسي، جنگ ايران و عراق، ادبيات نوجوانان داستان کلماتکلیدي:

كس از او خبر  غواص است. چندسال است كه جنگ تمام شده است؛ ولي خبري از پدر نيست. هيچ« تا بي»پدر  معرفيکتاب:

جا را زيرپا  سارت، اميد به بازگشت او دارند. آلما هرروز به دنبال پيدا كردن كار، همهبا احتمال ا« آلما»تا و مادرش  ندارد. بي

خواهد برايش كاري پيدا كند؛ اما آلما   تا از خانم دكتري كه از كودكي پزشکش بوده است، مي نتيجه است. بي گذارد؛ اما بي  مي

كند   تا تمام تالشش را مي اش سرِ كار برود و خودش در خانه بنشيند. بي ساله تواند اجازه دهد دختر چهارده  دهد. او نمي  رضايت نمي

 . كند و... و آلما كه حسابي كالفه شده است، قبول مي
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 9786008529149 شابک: رقعي. ص.120 .1398. مدار پيشگامان پژوهش: تهرانشده.مردگم. مجدفر، مرتضي.157

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه حرفهدهم فني و پایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدي:

نام خودش در وجوي  ترين تفريحاتش، جست شود كه يکي از بزرگ  اي روايت مي در اين كتاب، داستانِ نويسنده معرفيکتاب:

شود. اين نويسنده كه پيشتر دبير علوم و فيزيک بوده  اينترنت است. او با اين كار با افراد مشهورِ همنام يا مشابه نام خود آشنا مي

هاي  مفهوم حركت در كتاب ةهايي دربار ها و تست شود كه حاوي نکته وجو، متوجه انتشار كتابي مي است، روزي به هنگام جست

جانبه ميان  اين مطالب، به چالشي همه ةآن همنام خودش است. او با مشاهد ةتر، نويسند دبيرستان است و از همه مهم ةفيزيک دور

 . شود و... خود و آن نويسنده كشيده مي

 

 9789649735573 شابک: رقعي. ص.372 .1397. كتاب جمکران: قممستوري.. كرميار، صادق.158

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، جنگ ايران و عراق هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدي:

هاي كار در  كند. او در اولين ماه  سيامک در رشته حقوق درس خوانده است؛ اما در شركت تهيه غذاي طيور كار مي معرفيکتاب:

مديره علت استعفاي خود را توضيح  شود در جلسه هئيت دهد؛ ولي مجبور مي  شود و استعفا مي  شركت، متوجه دزدي مديرعامل مي

معرفي نشين مديرعامل مديره، چند روز بعد، سيامک را جا شود. هئيت مي« سپيده»نامزدش  ةدهد. استعفاي او باعث نگراني خانواد

كار است و به  مهندسي صنايع غذايي تحصيل كرده است، بي ة، دوست سيامک، كه در رشت«فرشيد»در اين ميان، . .كنند و.  مي

 . دنبال تهيه غذاي طيور در داخل كشور. اما...

 

 .1396. عبرت ايرانموزه : تهرانزادهرحیم.منپسرشاهنیستم:مستنديداستانيازمبارزاتتقيرفیع. فکور، اصغر.159

 9786000468972 شابک: رقعي. ص.112

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي فارسي، خاطره نويسي، انقالب اسالمي داستان کلماتکلیدي:

)زنداني سياسي قبل از انقالب( نوشته شده است. داستان از لحظاتي « زاده تقي رفيع»ماجراي اين كتاب، به روايت  کتاب:معرفي

شود. تقي كه همراه مادر  ها و... آغاز مي هاي خياباني و آتش زدن الستيک )ره( به كشور، از درگيري پيش از ورود حضرت امام

هايي كه شده است، قادر به تحرك  كند، به خاطر شکنجه به سرهنگي بازنشسته زندگي مياي استيجاري متعلق  بيمارش در خانه

هاي سياسي خود، بازداشت از سوي ساواك و  آورش، فعاليت فعال نيست. در ادامه، راوي ضمن يادآوري گذشته، زندگي سخت و رنج

 دهد.  هايي را كه ديده است، شرح مي شکنجه
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. كتاب جمکران: قمهايیادگیريوپژوهشي.هايکوتاهبامحوریتمهارتتوانم:داستانمنمي. احمد  موسوي، سيد.160

 9789649735696 شابک: رقعي. ص.104 .1397

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي اخالقي هاي كوتاه، ارزش هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدي:

هايي  اي با تجاربي مثل تجارب بقيه مردم و شامل مجموعه داستان هاي يک طلبه است؛ طلبه نوشته اين كتاب دل معرفيکتاب:

توانند به عنوان يک درس، براي بهبود كيفيت  است كه با لحن صميمانه و بعضاً با چاشني طنز نوشته شده است و هر كدام مي

ها  هاي يادگيري و پژوهشي مورد استفاده قرار بگيرند. در داستان اول از سختي درس درس خواندن و تقويت حافظه و تقويت مهارت

 . ... گويد و ها. در داستان بعدي از تالشش براي ساختن خانه مي گويد و از تکرار آن مي

 

 9786004624473 شابک: رقعي. ص.280 .1398. پرتقال: تهران. آزاده حسني منیککارآگاههستم.. كيتهانيگان، .161

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان داستانادبيات ملل،  کلماتکلیدي:

سرفه، برادرهايش را با مخملک و پرت شدن  اش را از دست داده است؛ مادرش را در اثر سياه تمام خانواده« كورنليا» معرفيکتاب:

ه كشيش از پشت بام، خاله مارتا را با آب جوش، عمو سيالس با غرق شدن در دريا و همين اواخر پدرش را با گلوله. حاال او به همرا

او را به عهده بگيرد؛ اما پدر كورنليا، برادرش را   عمويش سرپرستي آمده است تا شايد زن« نيوريوك»ايالت « شيمانگ»به شهر 

 عمو او را بپذيرد؟ عمو را. پس چطور ممکن است زن كشته است، يعني همسر زن

 

 9786222086923 شابک: رقعي. ص.180 .1398. كتاب نيستان: تهرانترینبهطور.موسي. شجاعي، سيد علي.162

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، امامان ادبيات نوجوانان، داستان کلماتکلیدي:

براي   نامند؛ شش چشم خليفه عباسي مي  نفر كه خود را شش چشم شود. شش نفر روايت مي زبان ششاين كتاب از  معرفيکتاب:

ها  كنند و آن كاري مطلق، اخبار و اطالعات قلمرو اسالمي را براي خلفاي اسالمي ارسال مي وپنج سال در پنهان چهارخليفه كه سي

شود و ماجراي انتخاب جانشين براي ايشان در  )ع( شروع مي امام صادق دهند. داستان از ماجراي شهادت را در جريان امور قرار مي

 . مدينه. خليفه يکي از شش چشم را مأمور قتل وصي امام صادق كرده است؛ اما...
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 9789640230336 شابک: رقعي. ص.144 .1398. نشر به: تهرانموقف.. تشکري، سعيد.163

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه حرفهدهم فني و پایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي فارسي، امامان، شاعران داستان کلماتکلیدي:

ت را خواست كوفه را و اهل خانه و خاندان را رها كند و برود. اهل خانه دلخوش بودند كه شايد راه درس دعبل مي معرفيکتاب:

اش قلم و جوهردان زريني را  پدرش را نپذيرفت و فقط چند سکه از آن برداشت. عموزاده  يافته باشد! دعبل كيسه پر از سکه

بگذاريد زماني كه »مقابلش گذاشت كه دعبل از نوجواني آرزوي نوشتن با آن را داشت؛ اما دعبل آن را هم قبول نکرد و گفت: 

داده بود، همراه داشت. او « عاليه»دعبل فقط دستبندي را كه  «...راث اجدادي را پيشکشم كنيددرست و به قاعده شعر گفتم، مي

كرد استاد   شد و فکر مي تر مي شد، خيالش آسوده تر مي دعبل هرچه به بغداد نزديک. ..ماند  ر دعبل ميگفته بود براي هميشه منتظ

 . پذيرد؛ اما... پدر و عمويش در شعر، حتماً او را به شاگردي مي ةبا دانستن پيشين« بن وليد صريع الغواني مسلم»

 

164 گمنامه. خدامي، مصطفي. جنگ.183شده:هاي در  شابک: رقعي. ص.104 .1398. قدياني: تهراندرنگ

9786000806064 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  حرفهاي، دوازدهم فني و  اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي كوتاه ادبيات جنگ، جنگ ايران و عراق، داستان کلماتکلیدي:

داستان كوتاهِ كوتاه دفاع مقدس نوشته شده است. در اين  ةهايي است كه در حوز كتاب حاضر از معدود كتاب معرفيکتاب:

هاي رزمندگان و... درك شده و به تصوير  دوران، حال و هواي راستينش، احساسات و دغدغههاي كوتاهِ كوتاه، روح آن  داستان

پسرش شهيد شده بود، مخفيانه دفنش كرد، مردم از آزادي »، آمده است: «خرمشهر»ها به نام  كشيده شده است. در يکي از نوشته

ها را حساب نکرده  دشمن شکست خورد، زن»ده است: آم« كتاب حساب»ها به نام  در يکي ديگر از متن«. حال بودند شهر خوش

 «.بودند

 

 9789649736181 شابک: رقعي. ص.232 .1397. كتاب جمکران: قمنخلونارنج.. پور، وحيد يامين.165

 هنرجومخاطب:

يازدهم كاردانش، دوازدهم اي، دهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 ها، تاريخ نامه هاي فارسي، سرگذشت داستان کلماتکلیدي:

است. دو كتاب مشهور شيخ، مکاتب و رسائل « مرتضي انصاري»كتاب حاضر داستان زندگي و زمانه شيخ اعظم،  معرفيکتاب:

نويسنده به جز زندگي شيخ انصاري، چشمي نيز به زمانه شوند.  ها تدريس مي علميه هستند كه در همه حوزه ةهاي مهم حوز كتاب

 داشته است.... هاي ايران و روس، حضور انگلستان، امپراتوري عثماني و او و جنگ
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 9786222040062 شابک: رقعي. ص.280 .1398. هوپا: تهران. زاده بهنام حاجي اسارت. نگهبانان گاهول:. لسکي، كاترين.166

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

اي جغدها شرارتي در كمين است، از جغدهاي انباري است و در جنگل تايتو متولد شده است؛ اما در دني« سورن» معرفيکتاب:

خانه مشهور است.  رود كه به يتيم اي تاريک و مخوف مي شود و به دره  زند. سورن اسير مي شرارتي كه صلح تايتوها را برهم مي

حال  دانند كه تنها راه خروج، مسيري رو به باالست. بنابراين براي فرار بايد كاري كنند كه تا به  مي« گيلفي»سورن و دوستش، 

 شود. ها آغاز مي ها بايد پرواز كنند و به اين ترتيب سفر جادويي آن اند. آن  انجام نداده

 

 9786222040079 شابک: رقعي. ص.300 .1398. هوپا: تهران. زاده بهنام حاجي سفر. نگهبانان گاهول:. لسکي، كاترين.167

 هنرجومخاطب:

 كاردانشاي، دهم  دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

ترين  ها توانستند دو تن از وحشي همديگر را ديدند، يتيم بودند. آن« حفار»و « شفق»، «گيلفي»، «سورن»وقتي  معرفيکتاب:

مانند. آن چهار  هميشه يک گروه ميجا فهميدند كه براي  ايگي را شکست بدهند و همان آكادمي سنت ةجغدهاي جنگجو و برگزيد

ها كارهاي  كردند كه شب  اي از جغدها در آن زندگي مي كردند، درختي كه دسته  جغد به طرف درخت گاهول پرواز مي

بال باشند؛ اما با  خواستند بخشي از قلمروي كهن جغدهاي سلحشور نگهبان و خاموش ها مي دادند. آن اي انجام مي شرافتمندانه

ها برآيند و جغدهاي گاهول  توانند از پس اين آزمون ها مي كردند. آيا آن  شوند كه هرگز تصورش را هم نمي رو مي ايي روبهه آزمون

 شوند؟

 

 9786222040925 شابک: رقعي. ص.260 .1398. هوپا: تهران. زاده بهنام حاجي نجات. نگهبانان گاهول:. لسکي، كاترين.168

 هنرجومخاطب:

 اي، دهم كاردانش دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدي:

کتاب: ، «اگالنتين» خواهرش،  ةايگي بردند، براي ديدنِ دوبار سنت  جغد را ربودند و به مدرسه« سورن»از وقتي  معرفي

هايي را پشت سر گذاشته است كه شرحش در كلمات  ؛ اما سختي برگشتهكرد. حاال اگالنتين به زندگي سورن  شماري مي لحظه

گويد كه  ، معلم سورن، نيز ناپديد شده است. در عمق سنگدان سورن، چيزي قدرتمندتر از دانش به او مي«ريب ازيل»گنجد.  نمي

 . وييِ خطرناكي شود و...ريب، راهيِ ماجراج بين اين رخدادهاي مرموز ارتباطي وجود دارد. او بايد براي نجات ازيل
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 9789640226384 شابک: وزيري. ص.96 .1398. نشر به: تهرانوقتيدرآغوشکوهبودیم.. فروتن اصفهاني، فاطمه.169

 هنرجومخاطب:

دوازدهم اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند ادبيات نوجوانان، جنگ ايران و عراق، داستان کلماتکلیدي:

رود. او تمام وسايلش را خريده و  دختر نوجواني است كه با بازگشايي مدارس، به كالس دوم راهنمايي مي« ميترا» معرفيکتاب:

، را «گلنار»و « راضيه»پيچد و ميترا و دوستانش،  جا مي ايران، همهعراق به  ةچيز براي فردا، اول مهر، آماده است؛ اما خبر حمل همه

كند. جنگ بر تمام ابعاد زندگي دخترها تأثير گذاشته است، بر مدرسه رفتنشان، غذا خوردن و خوابيدنشان و حتي   نگران مي

چند روزي است كه راضيه . ..كوبد  يرا با ميخ به پشت پنجره ماش  زند و پتوي سربازي  ها را چسب مي تفريحشان! پدر روي شيشه

 كند با او قهر كرده است؛ اما چرا؟  مثل هميشه شاد و شنگول نيست و ميترا فکر مي

 

170 )داستان شب: يک    و هزار. رامشيني، الهه. پریان پري(.افسانه و  شابک: وزيري. ص.56 .1398. آبشن: تهرانهايجن

9786008116486 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي فارسي، افسانه ادبيات كودك و نوجوان، داستان کلماتکلیدي:

 ةجن و پري است. داستان اول دربار ةدربار، حاوي سه داستان «هزار و يک شب»هاي  اين كتاب از مجموعه كتاب معرفيکتاب:

افتد و وقتي  اي در تورش مي تواند مثل سابق كار كند. روزي صندوقچه مرد ماهيگيري است كه ديگر پير و ناتوان شده است و نمي

بکشد؛ اما قبل از آن خواهد مرد را  شود. ديو مي رويي مي آيد و تبديل به ديو زشت كند، دود سياهي از آن بيرون مي در آن را باز مي

 كند.  سرگذشتش را براي او بازگو مي

 

171 حیوانات(. شب: يک    و هزار. رامشيني، الهه. )داستان وحوش  شابک: وزيري. ص.64 .1398. آبشن: تهرانافسانه

9786008116509 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  و حرفهاي، دوازدهم فني  اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي حيوانات هاي فارسي، داستان ادبيات كودك و نوجوان، داستان کلماتکلیدي:

حيوانات است. داستان اول  ة، شامل شش داستان دربار«هزار و يک شب»هاي  كتاب حاضر از مجموعه داستان معرفيکتاب:

شود و سعي  كه صاحبخانه متوجه دزدي او مي دزدد تا اين  رود و كنجد مي مرد فقيري مي ةرروز به خانسموري است كه ه ةدربار

شوند و  شيري است كه دو موش هرروز به راحتي وارد قصرش مي ةداستان دوم دربار. ..او را به دام بيندازد؛ اما سمور كند  مي

 . رسد. داستان سوم... شغال، وزير شير، فکري به ذهنش ميكه  ها را بگيرند تا اين توانند آن مأموران شير نمي
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 9786008116479 شابک: وزيري. ص.96 .1398. آبشن: تهرانوتخت.بازيتاج شب: يک    و هزار. رامشيني، الهه.172

 هنرجومخاطب:

كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دهم اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي فارسي، كودك و نوجوان ها، داستان اقتباس کلماتکلیدي:

هاي موجود در  ها براساس موضوع است. در اين مجموعه، داستان« هزارويک شب»هاي  اين كتاب از مجموعه كتاب معرفيکتاب:

 ةهاي جن و پري(، افسان ايات پادشاهان و درباريان(، افسانه پريان )داستانوتخت )حک حکايات به چهاردسته، با عناوين بازي تاج

وحوش )داستان حيوانات( و روايت عشق )حکايات دلداگي و عاشقي( تقسيم شده است. كتاب حاضر حکايات پادشاهان و درباريان، 

 ند.ك  حاوي دوازده داستان است و اولين داستان، حکايت شهرزاد و شهريار را بازگو مي

 

 9786008116493 شابک: وزيري. ص.56 .1398. آبشن: تهرانروایتعشق. شب: يک    و هزار. رامشيني، الهه.173

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي فارسي، كودك و نوجوان ها، داستان اقتباس کلماتکلیدي:

گيرند و   درپي كه از دل داستان ديگري جان مي هاي پي گويي است. داستان داستان قصه و قصه« هزارويک شب» معرفيکتاب:

، حاوي چهار داستان عاشقانه است. اولين داستان «هزارويک شب» ةبرد. كتاب حاضر از مجموع ها هزارويک شب زمان مي روايت آن

پادشاهي است كه سه  ةكند. اين داستان دربار ويکم بازگو مي را شهرزاد در شب صدوبيست« حکايت اسب آبنوس»اين كتاب به نام 

ها در مقابل هدايايشان اين است  آن آورند. خواسته آيند و هدايايي برايش مي دختر و يک پسر دارد. روزي سه حکيم به دربار او مي

 . كه...

 

174 شلیک.. خرامان، مصطفي. به دقیقه  شابک: رقعي. ص.160 .1398. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانهفت

9789640816585 

 هنرجومخاطب:

كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم اي، دهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدي:

كند. دختر جوان خبرنگار كه همان حوالي است و   در دقايق آخر سال، تاكسي خطيِ سبز، با پسر جواني تصادف مي معرفيکتاب:

ن تصادف است. او با همان ماشيني كه با پسر تصادف كرده است، جوان را به در حال تهيه گزارش از حال و هواي عيد، شاهد اي

هوش  بيند جوان به  خواهد از راننده چشم برندارد، مبادا كه فرار كند! خبرنگار جوان وقتي مي  رساند و از نگهبان مي بيمارستان مي

 رود.  وان ميخواهد كه پليس را خبر نکند و خودش به دنبال مادر ج  آمده، از دكتر مي
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 9789649736198 شابک: رقعي. ص.136 .1398. كتاب جمکران: قمیخدربهشت.. عذرا  موسوي، سيده.175

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي كوتاه، جنگ ايران و عراق هاي فارسي، داستان داستان کلیدي:کلمات

يخ در »ها جنگ ايران و عراق است. داستان  هاي كوتاه است كه موضوع همه آن اي از داستان كتاب حاضر مجموعه معرفيکتاب:

ها چشمانش  به با ديدن يخبا وانتش، كلي يخ آورده است! محبو« جليل»است. عمو « محبوبه»دختركي به نام  ةدربار« بهشت

جا برسد.  تر به آن اند و بايد هر چه سريع ها را به سفارش بيمارستان آورده چسبد! اما يخ  درخشد. در آن گرما يخ در بهشت مي مي

درست هايي كه پدرش  اي يخ بگيرد و به ياد يخ در بهشت شود تا شايد در بيمارستان تکه محبوبه با اصرار با عموجليل همراه مي

 . رسند... كه به بيمارستان مي فروخت، يخ در بهشت درست كند؛ اما هنگامي  كرد و كنار شط مي مي

رایانه

 

 9786001066580 شابک: رقعي. ص.208 .1398. مرنديز: مشهدبازارچهدیجیتال.. عالئي، شيده.176

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه حرفهاي، يازدهم فني و  دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 اي بازاريابي، مديريت مشاغل، مديريت مالي، نرم افزار رايانه کلماتکلیدي:

، با هاي كارآفريني هستيم. در اين كتاب چند سالي است كه در مدارس ابتدايي و متوسطه شاهد برپايي بازارچه معرفيکتاب:

آموزان  گام به دانش به اندازي يک فروشگاه اينترنتي ساده به صورت گام عنايت به اقتضائات عصر جديد، سعي شده است طراحي و راه

هاي ديجيتال هدايت شوند و بتوانند محصوالت خود را در معرض ديد مشتريان  اندازي بازارچه ها به سوي راه آموزش داده شود تا آن

 ني بگذارند و به اين ترتيب ورود به دنياي پر از رقابت اقتصاد را از هم اكنون تمرين كنند.كشوري و حتي جها

 

 شابک: رقعي. ص.188 .1398. كانون انديشه جوان: تهرانفالوورربایيدرروزروشن.. حسيني، سيدبشير/ ساقيان، طاها.177

9786001593550 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش، دوازدهم كاردانش اي، دوازدهم فني و حرفه فني و حرفه يازدهمپایهتحصیلي:

 هاي اجتماعي هاي اجتماعي، شبکه مهارت کلماتکلیدي:

هاي موجود در فضاي مجازي است. در حقيقت اين محتواست كه  ترين مهارت توليد محتوا به عنوان يکي از اساسي معرفيکتاب:

يک جرعه شاعري باجام ديگري به : هاي تکرارشده در اين كتاب عبارتند از ترين بخش آورد. مهم ميهمه چيز را گرد خودش جمع 

تحليل كردن، حقيقت مجازي تالش براي درك  منظور تلطيف محتوا، چند لحظه درنگ براي ايجاد فرصتي به منظور انديشيدن و

شبکه هاي اجتماعي درحال اتفاق افتادن  هايي از آنچه در مثالبهتر از وضعيت دنياي مجازي، چندقدم بيشتر، مشت از خروار ارائه 

 است.
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178 ممنوع.. حسيني، سيدبشير/ ساقيان، طاها.  شابک: رقعي. ص.168 .1397. كانون انديشه جوان: تهرانالیک

9786001593246 

 هنرآموزمخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  فني و حرفهاي، دوازدهم  اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 اينترنت، آموزش و يادگيري کلماتکلیدي:

اين كتاب با هدف معرفي زودباوري در فضاي مجازي و معرفي راهکارهاي رهايي از آن به نگارش درآمده است. با  معرفيکتاب:

بنا شده است، در فصول ابتدايي اين امر به صورت مستقل مورد بررسي قرار گرفته كه اساس كتاب بر مفهوم زودباوري  توجه به اين

گردد. در نوشتار  شويم اين مفهوم بيشتر با مفهوم فضاي مجازي و ابعاد آن تركيب مي است و هر چه از فصول ابتدايي دورتر مي

عت به مخاطب منتقل گردد، همچنين اساس ساختار هاي متنوع استفاده شود تا مفهوم به سر كتاب تالش شده تا به وفور از مثال

 ريزي شده است. هاي متنوع پايه ها و قسمت بخش ةكتاب بر پاي

 

179 . نژاديان، ليال/ فخريان لنگرودي، الهه سادات/ فعله حيدرپور، نازآفرين/ خوشبخت كندوك مال، عبدالعزيز/ كريمي، منصوره.

 9786009831814 شابک: وزيري. ص.224 .1397. صدوچهارده: تهران.Adobe After Effectsمهارتکاربر

 هنرجومخاطب:

 يازدهم كاردانش، دوازدهم كاردانشپایهتحصیلي:

 فناوري، فناوري اطالعات و ارتباطات کلماتکلیدي:

هاي نوين فناوري  اين آشنايي با ابزارها و برنامه بر كسب مهارت در دنياي فناوري و ارتباطات اهميت بسياري دارد. بنا معرفيکتاب:

واحد كار و خودآزمايي كاربر را با اين برنامه، محيط كار و  10نيز مهم است. كتاب حاضر در قالب  adobe after affectsمانند 

 كند. غيره آشنا ميسازي و  هاي ويژه، انواع ماسک، متحرك گرافي، ايجاد پروژه، جلوه تنظيمات ساختاري آن از جمله موشن

شعر

 

180 مي. توالئي، حسين. خودم در  شابک: رقعي. ص.36 .1398. شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهرانبارد.باران

9786004368056 

 هنرجومخاطب:

كاردانش، دوازدهم اي، دهم كاردانش، يازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 انواع ادبي، شعر نو، ادبيات نوجوانان کلماتکلیدي:

اي از اشعار در قالب شعر نو است. شاعر شعرها را به پدرش كه از دنيا رفته است، تقديم  كتاب حاضر مجموعه معرفيکتاب:

اي  شنبه برد. شاعر غروب پنج رود و ياد پدر را با خود مي يدرنگ م بيند، بادي كه بي هاي باد را پُر از يادگار پدر مي كند. او دست مي

كشد كه با ديسي پُر از سيب بر مزار پدر حاضر شده است و گويي با او قرار دارد؛ اما خبري از پدر نيست، مگر نامش  را به تصوير مي

هايي كه در  كند، روي اعالميه ر ميشود. شاعر پدرش را در پيراهني از كلمات تصو تر مي بر سنگ و غم سنگين شاعر كه عميق

 . كنند كه دست پدر از دنيا كوتاه شده است... پچ مي گوش ديوارها پچ
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 9786004770408 شابک: رقعي. ص.48 .1397. شركت انتشارات فني ايران: تهرانها.درازيزبالهزبان. توالئي، حسين.181

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه يازدهم فني و حرفهاي،  دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 انواع ادبي، شعر نو، محيط زيست کلماتکلیدي:

ها و هوا سروده شده است. شاعر از  اين كتاب شامل اشعار كوتاهي است كه براي حفاظت از زمين، درياها، درخت معرفيکتاب:

پرنده را محکم در دستانش نگه  ةافتد؛ اما الن كنند. درخت به زمين مي ها را قطع مي گويد كه درخت ها مي اك ارهصداي وحشتن

هاي درونش را به  اي كثيف، سياهي اند كه قرار است از فردا لوله زده هستند؛ زيرا شنيده ها وحشت ها و قورباغه ماهي داشته است.

برند و بعد  كه هوا مسموم شده و كبود است. او را به بيمارستان مي گويد، از اين حال هوا مي رودخانه بريزد. شعر ديگري از خرابي

 . هم به اتاق عمل و...

 

 9786222087005 شابک: رقعي. ص.50 .1398. كتاب نيستان: تهرانمرکبآه.. شريف، محمد.182

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه حرفهاي، يازدهم فني و  دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 شعر، غزل، قيام عاشورا، شعر مذهبي کلماتکلیدي:

غزل در مدح و منقبت اهل بيت)ع(، مخصوصا امام حسين)ع( و جريانات مربوط به قبل و  34حاضر شامل  ةمجموع معرفيکتاب:

فدك، جايگاه حضرت عباس)ع( در قيام عاشورا، ماه محرم، پيمان شکني كوفيان،  ةبعد از روز عاشورا، غيبت امام زمان)عج(، خطب

 ... است. ن كربال، وحي در غار حرا وتنهايي علي)ع( بعد از رحلت پيامبراكرم)ص(، تشنگي كودكا

علومتربیتي

 

. چترنگ: تهران. نيوشا صدر آزارکالمي:چگونهکودکراازآندرامانبداریم،شناختوپیشگیري.. جرتوني، اما.183

 9786226220088 شابک: رقعي. ص.60 .1398

 مربي/ والدين/ مشاور/ هنرآموزمخاطب:

 روانيبهداشت  کلماتکلیدي:

كه خود از آن باخبر باشد. كتاب حاضر به  اي است كه شايد هر كسي دچار آن باشد، بدون آن آزار كالمي پديده معرفيکتاب:

كند آزار كالمي را بشناسند، داليل آن را بفهمند، و بدانند چگونه خود را از آزردن كالمي كودكان  والدين و مربيان كمک مي

دارند. مخاطب اين كتاب با راهبردهاي قابل استفاده در مدارا با آزار كالمي  هاي آزار كالمي در امان نگه يببازدارند و كودك را از آس

 شود. هاي رواني برخاسته از آن آشنا مي و نيز آسيب
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 شابک: رقعي. ص.112 .1398. آواي نور: تهرانپژوهيدرآموزشوپرورش.اقدام. زاده، شيما فرجي ارمکي، اكبر/ طبيب.184

9786003094659 

 مربي/مدير/ هنرآموزمخاطب:

 آموزش و پرورش، معلمان، پژوهش کلماتکلیدي:

هاي عملي خود را در كالس به  توانند فعاليت پژوهي همان پژوهش عملي معلمان است كه به كمک آن مي اقدام معرفيکتاب:

پژوهي شايد قدرتمندترين و ماندگارترين پژوهش در  ارائه دهند. اقدام پژوهي صورت پژوهش دربياورند و تدابير خود را در قالب اقدام

آموزشي و  هاي  هاي پژوهشي جاي خود را باز كرده است و همواره در صدر برنامه هاي آموزشي است كه در كنار ساير فعاليت نظام

به بهترين شيوه ممکن وظايف آموزشي و تربيتي توانند  پژوهي، معلمان مي  گيرد. به كمک اقدام  هاي آموزشي قرار مي پژوهشي نظام

و  پژوهي خود را اداره كرده و تدريس خود را غنا بخشند. كتاب حاضر حاوي هفت فصل است و در اين فصول چيستي اقدام

 دهد.  ها را توضيح مي ها و چگونگي تحليل آن گردآوري داده ةچگونگي انجام آن، شيو

 

.حسینرفیعي.هايتربیتيمحمدهایياززندگيوتجربهجويراهيتازه:جلوهوجست ورزان: انديشه. ناصري، محمد.185

 9786009660162 شابک: وزيري. ص.336 .1397. شركت افست: تهران

 مدير/ هنرآموز مخاطب:

 ها نامه سرگذشتنامه، زندگي کلماتکلیدي:

هاي ممتاز تعليم و تربيت ضرورتي است كه اين كتاب  هاي برخي از چهره تجربه ها و ها، انديشه مستندسازي دغدغه معرفيکتاب:

اي چند جلدي، دربارة زندگي محمدحسين رفيعي و شامل سه بخش است: تجربة  به آن پاسخ داده است. اين كتاب از مجموعه

نظر؛  گرد با حضور كارشناسان صاحبگوها به شکل ميز و شود؛ گفت نامة داستاني كه در قالب روايت بيان مي زيسته كه زندگي

 ها. ها و ترجمه ها و دستاوردها شامل سوابق آموزشي و علمي، تأليف تجربه

 

: تهراندرمسیرتوسعهوآموزش:نگاهيبهنیمقرنتالشعبدالحسیننفیسي. ورزان: انديشه. اصغر جعفريان، علي.186

 9786009660155 شابک: وزيري. ص.280 .1397. شركت افست

 مدير/ دانشجومعلمان/ هنرآموز/ كارشناسانمخاطب:

 ها نامه سرگذشتنامه، آموزش و پرورش، زندگي کلماتکلیدي:

هاي ممتاز تعليم و تربيت ضرورتي است كه اين كتاب  هاي برخي از چهره ها و تجربه ها، انديشه مستندسازي دغدغه معرفيکتاب:

اي چند جلدي، دربارة زندگي عبدالحسين نفيسي و شامل سه بخش است: تجربة  كتاب از مجموعهبه آن پاسخ داده است. اين 

نظر؛  گوها به شکل ميزگرد با حضور كارشناسان صاحب و شود؛ گفت نامة داستاني كه در قالب روايت بيان مي زيسته كه زندگي

وگوهاي اين كتاب، به دانش  ها. مهندس نفيسي در گفت ها و ترجمه ها و دستاوردها شامل سوابق آموزشي و علمي، تأليف تجربه

 اقتصاد به مثابة امري فرهنگي نظر كرده و چرايي ناتواني يادگيري از گذشته را بيان كرده است.

 

.هايمحمودمهرمحمدي.هایياززندگيواندیشهورزيبراياعتاليتربیت:جلوهنظر ورزان: انديشه. رضا متولي، علي.187

 9786009660179 شابک: وزيري. ص.440 .1398. شركت افست: تهران

 مدير/ هنرآموز/ كارشناسانمخاطب:

 ها نامه سرگذشتنامه، زندگي کلماتکلیدي:

است. جلد  هاي ممتاز تعليم و تربيت را مستندسازي كرده هاي برخي از چهره ها و تجربه ها، انديشه اين كتاب دغدغه معرفيکتاب:

نامة داستاني  اي چند جلدي، دربارة زندگي محمود مهرمحمدي و شامل سه بخش است: تجربة زيسته كه زندگي مجموعهحاضر از 

ها و  نظر؛ دستاوردها شامل سوابق آموزشي و علمي، تأليف گوها به شکل ميزگرد با حضور كارشناسان صاحب و استاد است؛ گفت

 ها. ترجمه
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خديجه مقدم، مرتضي بختياروند، ثريا  تحوالتتعلیموتربیتدرکشورهاياسالمي)جلداول(.تاریخچه. تان، چارلين.188

 شابک: وزيري. ص.152 .1398. آواي نور: تهران. مهر، جالل آرميون باقرشاهي، حسن نوكاريزي، مريم بختياروند، منصور فروزان

9786003094345 

 دانشجومعلمان/ كارشناسانمخاطب:

 ها آموزش و پرورش، اسالم، مدرسه کلماتکلیدي:

هاي تاريخي آموزش و پرورش اسالمي با  دوجلدي است كه در آن ديدگاه ةكتاب حاضر جلد نخست از اين مجموع معرفيکتاب:

هاي آموزش و پرورش اسالمي و باالخره اصالحات در آموزش  بررسي مصرِ قرن نوزدهم و مراكشِ قرن بيستم و سپس اهداف و مدل

اصالحات صورت گرفته در مدارس اين  ةرش اسالمي با مطالعات موردي در كشورهاي اندونزي، افغانستان و پاكستان و نحوو پرو

 كشورها شرح داده شده است.

 

مهر،  مرضيه قانعي، سعيده سهيلي تاریخچهتحوالتتعلیموتربیتدرکشورهاياسالمي)جلددوم(.. تان، چارلين.189

 9786003094444 شابک: وزيري. ص.176 .1398. آواي نور: تهران. آبادي، هدي فرامرزي اهلل فتح پور، روح گلستانمهديه 

 دانشجومعلمان/ كارشناسانمخاطب:

 آموزش و پرورش، اسالم، نوآوري کلماتکلیدي:

هاي آموزش و پرورش  مدلاهداف و »دوجلدي است كه در آن ذيل  ةكتاب حاضر دومين جلد از يک مجموع معرفيکتاب:

هاي آموزشي و تربيتي مدارس اسالمي، با مطالعات موردي در كشورهاي تركيه، تايلند، سنگاپور،  ها و مدل برخي تجربه «اسالمي

 مالزي، بريتانيا، سوئد و ايران مورد بررسي قرار گرفته است.

 

190 جلوهدرستایشتربیت. رضا متولي، علي. نکردن: اندیشههایياز هايعبدالعظیمکریمي.زندگيو شركت : تهران.

 9786009660186 شابک: وزيري. ص.336 .1398. افست

 مشاور/ هنرآموزمخاطب:

 سرگذشتنامه، آموزش و پرورش کلماتکلیدي:

است كه اين كتاب هاي ممتاز تعليم و تربيت ضرورتي  هاي برخي از چهره ها و تجربه ها، انديشه مستندسازي دغدغه معرفيکتاب:

اي چند جلدي، دربارة زندگي عبدالعظيم كريمي و شامل سه بخش است: تجربة  به آن پاسخ داده است. اين كتاب از مجموعه

نظر؛  گوها به شکل ميزگرد با حضور كارشناسان صاحب و نامة داستاني آقاي عبدالعظيم كريمي است؛ گفت زيسته كه زندگي

 ها. ها و ترجمه ي و علمي، تأليفدستاوردها شامل سوابق آموزش

 

191 مهارت. نصيري، بهاره/ بختياري، آمنه/ طاهري، مرضيه. هايمدیریتفضايمجازيدرخانواده.دلمجايدیگرست:

 9786008441069 شابک: رقعي. ص.176 .1397. مهرستان: اصفهان

 والدين/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 خانوادهاينترنت، آموزش  کلماتکلیدي:

آموزد  فضاي مجازي دنيايي است پر زرق و برق و فريبنده كه بايد مديريت آن را آموخت. اين كتاب به خواننده مي معرفيکتاب:

  ها و تهديدهاي اين محيط را بداند تا مهارت تر بشناسد و جايگاه آن را در زندگي امروز دريابد و نيز فرصت فضاي مجازي را دقيق

هاي آن در امان  مندي از مزاياي اين فضا، از آفت فضاي مجازي در خانواده را كسب كند و بتواند در عين بهرهچگونگي مديريت 

 بماند.
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 .1398. ستايش هستي: تهرانرشدوتکاملکودک.. محمدي، احمد/ حوائي، ناصر/ محمدي، محمداقبال/ محمدي، سينا.192

 9786226445993 شابک: وزيري. ص.222

 مربي/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 رشد جسمي، نظريه رشد، كودكان کلماتکلیدي:

ر از الگوهاي طبيعي را بازشناخت و از اين راه به توان انحرافات آشکا با آگاهي از چگونگي رشد و تکامل كودك مي معرفيکتاب:

هاي رشد و  هاي مختلف رشد و تکامل، نظريه وجود اختالل در كودك پي برد. مفاهيم بنيادي در رشد و تکامل، مراحل و جنبه

هاي اين كتاب  لهاي فص سالگي، عنوان هاي رشدي و تکامل از تولد تا پنج هاي رشد و تکامل، ارزيابي رشد وتکامل، رفلکس جنبه

 هستند.

 

. ابوالفضل بختياري داريژاپنوآمریکا.فرهنگآموزشيژاپن:مقایسهالگويآموزشومدرسه. يوشي، ريوكو تسونه.193

 9786003094451 شابک: وزيري. ص.276 .1397. آواي نور: تهران

 مربي/ مدير/ دانشجومعلمان/ هنرآموز/ كارشناسانمخاطب:

 آموزش و پرورش، مديريت و سازماندهي، تحقيق کلماتکلیدي:

هاي اين  نظران نيز ريشه شود و بسياري از صاحب تکنولوژي و صنعت شناخته مي ةژاپن به عنوان كشوري در عرص معرفيکتاب:

و به ويژه كنند. نويسنده در اين كتاب، معموالً از كشور ژاپن  وجو مي پيشرو بودن را در ساختار نظام آموزشي اين كشور جست

وي نظام آموزشي «. فردگرايي»كند و از كشور امريکا به عنوان نماد  ياد مي« گرايي گروه»يا « گرايي جمع»مدارس آن به عنوان نماد 

ها را خودمختار بار  آموزان، آن دهد كه معلمان ژاپني با دادن اختيار عمل به دانش كند و نشان مي  اين دو كشور را با هم مقايسه مي

 كنند. وجو مي ها ر ا در جمعيت جست آورند و فرديت آن  مي

 

 ايتازهبرايپژوهشدرفرایندآموزشویادگیري.کاوي:ایدهدرس مدارس يادگيرنده مرآت:. سركارآراني، محمدرضا.194

 9786229550038 شابک: وزيري. ص.264 .1398. مؤسسه مدارس يادگيرنده مرآت: تهران. افسانه حجتي طباطبائي

 هنرآموز/ كارشناسانمخاطب:

 هاي پژوهشي تدريس اثربخش، يادگيري فعال، معلمان، فعاليت کلماتکلیدي:

کتاب: پژوهي،  المللي، نوشتة دكتر سركارآراني، در موضوع درس پژوهشي بين - كتاب حاضر از هفت مقالة علمي معرفي

كاوي  آموزان در كالس درس و مديريت اين اشتباهات؛ گزارش درس اشتباهات دانشاست: چگونگي واكنش معلمان به  شده تشکيل

هاي آموزشي در فرهنگ دو كشور ايران و ژاپن در درس رياضيات؛ گزارش  يک درس علوم پاية هفتم از سنگاپور؛ بررسي سنت

پژوهي در ايران؛  يک مطالعة موردي درس كاوي يک درس رياضي ايراني از منظر معلمان ژاپني و نقد معلمان ايراني؛ نقدي بر درس

 مند معلمان ژاپني در كالس درس. هاي فرهنگي آموزش و در نهايت چگونگي پژوهش علمي و نظام اي شباهت بررسي مقايسه
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: مشهد.مدیریتدانشومستندسازيتجربیاتمدیران)گاميدرجهتتعاليآموزشوپرورش(.. زاهديان، عباس.195

 9786004762632 شابک: وزيري. ص.176 .1398. ضريح آفتاب

 مديرمخاطب:

 مديريت و سازماندهي، تجربه، آموزش و پرورش کلماتکلیدي:

ها از جمله سازمان آموزش و پرورش،  معنوي و فکري سازمان ةپر تحول، عنصر دانش به عنوان سرماي ةدر اين دور معرفيکتاب:

از رويکردهاي مديريتي نوين كه آموزش و پرورش كنوني براي رسيدن به اهداف خود به آن يکي . كليد اصلي موفقيت مديران است

خوانيد، نويسنده به تشريح و بررسي مديريت دانش و تأثير آن  نياز دارد، مديريت دانش است. اين كتاب كه آن را در دو بخش مي

ها و رهنمودها، مديريت دانش در عصر نوين،  ها، نقش هدر تعالي آموزش و پرورش پرداخته است. مديريت دانش: تعاريف، ديدگا

انواع دانش، مکاتب مديريت دانش، مستندسازي تجربيات مديران، منابع يادگيري مديران و مديريت دانش در مدارس، از جمله 

 موضوعات كتاب هستند.

 

 .1398. آواي نور: تهرانها(.ورویکردمدیریتکالسدرس)مبانينظري. خدري، عبدالرضا/ صالحي، مهدي/ بيگي، هاجر.196

 9786003094611 شابک: وزيري. ص.152

 مربي/ مدير/ هنرآموزمخاطب:

 تعليم و تربيت، مديريت، كالس درس کلماتکلیدي:

نظام كالس گيرند و نظام تربيتي به طور اعم و   هاي اجتماعي از آن بهره مي مديريت فعاليتي است كه تمامي سازمان معرفيکتاب:

علوم تربيتي به آن  ةدرس، به طور اخص بايستي براي نيل به اهداف عاليه تعيين شده، از يک نظام مديريتي تبعيت كند كه در حوز

مديريت و ارتباط آن با  ةشود. كتاب حاضر حاوي چهار فصل است؛ فصل اول كليات حوز دانش مديريت كالس درس گفته مي

هاي مديريت كالس درس را بررسي  گيرد، نظريه  كند. فصل دوم كه بيشترين حجم كتاب را دربرمي بيان مي مديريت كالس درس را

شناسي  پردازد و در آخرين فصل مديريت كالس را از منظر روان كند. فصل سوم به بحث انضباط و كنترل كالس درس مي مي

 دهد. اجتماعي مورد بررسي قرار مي

 

197 . كمپبل، اليزابت.  شابک: وزيري. ص.210 .1397. آواي نور: تهران. هما رحماني، اسداهلل خديوي مدار.اخالقمعلم

9786003094567 

 مربي/ مدير/ هنرآموزمخاطب:

 اي، روش تدريس معلمان، اخالق حرفه کلماتکلیدي:

است، دانش اخالقي است. آموزش ايِ تدريس كه مورد غفلت قرار گرفته  هاي دانشِ حرفه ترين جنبه يکي از مهم معرفيکتاب:

هاي مورد نياز معلمان اهميت  سزايي دارد. دانش هاي آنان، نقش به هاي آموزشي در افزايش شايستگي معلمان و ارتقاي سياست

اما در اين خصوص محدويتي وجود ندارد. نويسنده كتاب، مستقيم به سراغ مسائل اخالقي كالس و روابط كاري  ؛زيادي دارد

دهد كه معلمان چگونه  كند. او نشان مي هاي عملي و واقعي موجود در تحقيقات خود را بررسي و گزارش مي رود و نمونه يمعلمان م

توانند با تعارضات اخالقيِ محيط  توانند تصميمات اخالقي خوبي اتخاذ كنند و در صورت ابهام در روش انجام كار، چگونه مي مي

 كنند.  گاهي در اين مورد كوتاهي ميكه چرا  كارشان مبارزه كنند يا اين
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 9786008781523 شابک: وزيري. ص.214 .1397. بيژن يورد: بجنوردمعلمفکور.. نيا، مژگان اكرمي، سيدمحمد/ اسمعيل.198

 مربي/ مدير/ دانشجومعلمان/ هنرآموزمخاطب:

 آموزش و پرورش، تربيت معلم، فناوري اطالعات کلماتکلیدي:

آشنا « معلم فکور»در اين كتاب، به شکل تفصيلي با رويکرد به كارگرفته شده در تربيت معلم، يعني تربيت  معرفيکتاب:

معلم و دانشجومعلم بارور كند. با اين رويکرد، از جمله موضوعات و  شويد كه سعي دارد به صورت فزاينده، عمل فکورانه را در مي

، «ابعاد تفکر انتقادي در تربيت معلم فکور»، «ت فکري معلم از نگاه دينتربي»شود:  محورهاي زير در كتاب پي گرفته مي

فناوري اطالعات و »، «زيسته معلم فکور ةتجرب»، «اي معلم فکور اخالق حرفه»، «اي و بالندگي معلم فکور  نويسندگي، ابزار حرفه»

 «.دانشگاه فرهنگيان و تربيت معلم فکور»، «اي معلم فکور حرفه ةتوسع

 

هايارتباطيدرآموزش.مهارت. العابدين يار محمدي، زين فرد، رضا/ قوره جيلي، ثريا/ عرب فرجي ارمکي، اكبر/ حيدري.199

 9786003094635 شابک: رقعي. ص.176 .1398. آواي نور: تهران

 مربي/مدير/ هنرآموزمخاطب:

 هاي ارتباطي، تعليم و تربيت، آموزش و پرورش مهارت کلماتکلیدي:

نياز اساسي است. مهارت ارتباطي آمادگي ذهني و عاطفي افراد را براي  هاي ارتباطي در آموزش يک پيش مهارت معرفيکتاب:

هاي ارتباطي به كادر آموزشي مدرسه، به ويژه معلمين و  سازد. آموزش مهارت پذير مي درك، پذيرش، هضم و كاربرد مطالب امکان

ري است. داشتن شناخت از مفهوم ارتباط مؤثر، توانايي ارائه بازخورد، اعتمادسازي، احترام مديران آموزشي، بسيار حياتي و ضرو

هاي مهارت ارتباطي در  ها و كاربردشان از پايه دادن مؤثر، ازجمله مواردي است كه شناخت آن  ها و گوش متقابل، رعايت حريم

 آموزش است.

 

200 . آواي نور: تهراندقیقهزندگي.90دقیقهتدریس90. اسمعيلي گوجار، صالحاله/  دهقان نيري، زهرا/ خدامرادي، حجت.

 9786003095106 شابک: وزيري. ص.184 .1398

 هنرآموزمخاطب:

 آموزش و پرورش، تدريس اثربخش، انگيزه کلماتکلیدي:

افتد.  معلم در كالس درس اتفاق ميشود كه با حضور  هاي آموزشي اطالق مي مفهوم تدريس به آن قسمت از فعاليت معرفيکتاب:

گيرد و  دار و از پيش تعيين شده را دربرمي هاي منظم، هدف اي از فعاليت تدريس بخشي از آموزش است و مانند آموزش سلسله

هاي  بر مباني و روش هدفش ايجاد شرايط مطلوب يادگيري از سوي معلم است. در اين كتاب كه حاوي نُه فصل است، عالوه

 شود. آموزشي و ارزشيابي بررسي مي هاي مختلف مانند انگيزش، انتخاب وسايل كمک راهبردهاي مورد نياز معلم در زمينهتدريس، 
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عمومي

 

201 درک. كلي، كوين. رقممينیرويفناورانهکهآینده12آیندهنزدیک: . آموخته: اصفهان. نژاد شايان تقي زنند.مانرا

 9786226650380 شابک: رقعي. ص.346 .1398

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 نگري، اينترنت، اقتصاد فناوري، آينده کلماتکلیدي:

هاي هوشمند  ها و گوشي اند و اكنون اينترنت، رايانه گذشته فناوري و ارتباطات رشد بسيار سريعي داشته ةدر سه ده معرفيکتاب:

ها چه  كه فناوري االتي مطرح است، اينؤها س كنند. در جريان اين پيشرفت مان فرمانروايي مي بر اقتصاد جهاني و زندگي روزمره

االتي از ؤتوانند در اين فضاي تغييرات به رشدشان ادامه دهند؟ و س ا چگونه ميكنند؟ كسب و كاره هايي مي تغييرات و چه پيشرفت

 ها پاسخ دهد. كوشد به اين پرسش رو با نگاهي به آينده مي  اين قبيل كه كتاب پيش

 

 ص.368 .1397. دانژه: تهران. حسين شاره تراست؟.ترکمهایمانناخشنودیم؟چرابیشچراازانتخاب. شوارتز، بري.202

 9786002502025 شابک: رقعي.

 مشاور/ هنرآموزمخاطب:

 شناسي گيري، روان تصميم کلماتکلیدي:

شود. اين كتاب در تبيين اين  شود، خشنودي و رضايت او كمتر مي تر مي هاي انسان گسترده هر چه دامنة انتخاب معرفيکتاب:

گرايي كنوني، پيامدهاي مقدر اين سبک از  داري و مصرف از دنياي سرمايههايي  تناقض و شيوه نويسندة كتاب حاضر با تشريح اليه

توان از زير بار سنگين  داند. او بر اين باور است كه مي زندگي را اضطراب، پشيماني از انتخاب و در نتيجه ناشادي و افسردگي مي

كوشد پيشنهادهايي را  شد. نويسنده در ادامه مي رها -اند اهميت كه مربوط به چيزهاي بي - هاي غير مهم بسياري از اين انتخاب

 شوند، بکاهد. هاي نامناسب، كه موجب پريشاني فرد مي پيش پاي خواننده بگذارد تا از آثار انتخاب

 

 9789647082907 شابک: رقعي. ص.104 .1398. ميچکا: تهرانابوریحانبیروني. مشاهير خندان:. عبداللهيان، حميد.203

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 دانشمندان ايراني، طنز کلماتکلیدي:

هاي زيادي در   البته كتاب آشنايي با زندگي و نحوة كار دانشمندان و مشاهير براي كودكان و نوجوانان جذاب است. معرفيکتاب:

اي چند جلدي، با زبان و بياني متفاوت، زندگي دانشمند مشهور ايراني، ابوريحان  اند. كتاب حاضر از مجموعه شده باره نوشته اين

 دهد. زبان طنز به كار رفته در متن، خواندن را براي مخاطب كودك و نوجوان جذاب كرده است. بيروني، را شرح مي
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 9789647082365 شابک: رقعي. ص.140 .1398. ميچکا: تهرانعليسینا.ابو مشاهير خندان:. عبداللهيان، حميد.204

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 ها، دانشمندان ايراني نامه سرگذشتطنز،  کلماتکلیدي:

كوشد راز ستايش مردم از  است و در قالب طنز نوشته شده است. نويسنده مي« سينا ابوعلي» ةاين كتاب دربار معرفيکتاب:

و « قانون»او در شرح زندگي ابوعلي آثار او از جمله كتاب   ها دوام داشته، برمال كند.  دانشمنداني مانند ابوعلي سينا را كه قرن

گاه خود در حين روايت زندگي  هاي گاه و بي ه كوشيده است با دخالترا نيز معرفي كند. كتاب پر از تصوير است و نويسند« شفا»

 شخصيت اصلي، فضايي تعاملي بيافريند و از خسته شدن خواننده جلوگيري كند.

 

 9789647082358 شابک: رقعي. ص.192 .1398. ميچکا: تهرانفردوسي. مشاهير خندان:. عبداللهيان، حميد.205

 هنرجو مخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 ها، ادبيات كالسيک نامه طنز، سرگذشت کلماتکلیدي:

به خوانندگان نوجوان و « فردوسي»گيري از زبان طنز، شاعر بزرگ زبان فارسي  اين كتاب كوشيده است با بهره معرفيکتاب:

گاه خود در حين روايت زندگي  هاي گاه و بي كتاب پر از تصوير است و نويسنده كوشيده است با دخالت جوان معرفي كند.

شخصيت مورد نظر، فضايي تعاملي بيافريند و از خسته شدن خواننده جلوگيري كند. او در شرح زندگي فردوسي، به سراغ 

 ها تمام زندگي شاعر و حکيم نامي را به خود اختصاص داد. رود كه حکايت آن هنامه نيز ميهاي شا شخصيت 

 

زندگيشمایککتاباست:چگونهازخاطراتخودکتابي برم: و هاي دور من و آدم. جين پيترسون، برندا/ فريمن، سارا.206

 9786002122810 شابک: رقعي. ص.280 .1397. ديبايه: تهران. ترانه شيمي خواندنيبنویسیمومنتشرکنیم.

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 خاطره نويسي، نوشتن، نويسندگي کلماتکلیدي:

كند بهترين كتاب خاطرات ممکن را از اتفاقات خام زندگي بنويسد. اين كتاب قدم  خواننده كمک ميكتاب حاضر به  معرفيکتاب:

كردن مخاطب با فرايند  هاي علمي و با هدف آشنا به قدم، از آغاز تا پايان راه را به مخاطب نشان خواهد داد. ساختار كتاب با روش

د را هنرمندانه بنويسيد؛ تصميم جدي براي انتشار كتاب. در پايان هر نوشتن طراحي شده است. كتاب دو بخش دارد: خاطرات خو

هايي براي برانگيختن حس نويسندگي و نکاتي دربارة نشر و كار با ناشران آورده شده است. بخش دوم كتاب هم براي  فصل، تمرين

 ا چاپ كنند. خواهند خاطرات خود ر كساني است كه مي
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کشاورزي

 

207 مسيعیب. زمين، عبدالعظيم/ ارجوني، اكبر/ خسروي، عقيل/ جهاني مقدم، ناصر جان. تعمیرگیربکستراکتور یابيو

 9789645088673 شابک: بياضي. ص.316 .1398. مختومقلي فراغي: گرگان..285-475-800-399هايفرگوسن:مدل

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش، دوازدهم كاردانش حرفهيازدهم فني و پایهتحصیلي:

 تراكتورهاي كشاورزي، كشاورزي کلماتکلیدي:

هاي تراكتور، از جمله سيستم  استفاده از تراكتور در كشاورزي بسيار رايج است. بنابراين، آموزش تعميرات سيستم معرفيکتاب:

ژ گيربکس تراكتور مسي فرگوسن را به عنوان نوعي آموزش انتقال قدرت آن، ضروري است. اين كتاب مراحل دمونتاژ و مونتا

ها و ديگر  ها، كمباين ها، اتومبيل كند. اين اطالعات قابل تعميم به كاميون تخصصي در تعميرات تراكتورهاي رايج كشور عرضه مي

 اند. وسايل نقليه نيز هستند. همة مراحل آموزش با تصويرهاي درشت و دقيق ارائه شده

 

208  ص.308 .1398. مدار پيشگامان پژوهش: تهرانايبرشناختعلميشیر.مقدمه. مؤيدنيا، نسرين/ مظاهري، اميرفرخ.

 9786008529132 شابک: وزيري.

 هنرآموزمخاطب:

 توليدات كشاورزي، غذا کلماتکلیدي:

رو در  كند. كتاب پيش آن را تأمين مي ات وابسته به مصرف شير مايعي سفيد رنگ و مغذي است كه نيازهاي موجود معرفيکتاب:

ها و  كند. توليد بهداشتي شير، ميکروارگانيسم شير و خواص آن، از لحاظ علمي نيز آن را بررسي مي ةفصل ضمن توضيح دربار 11

 شده است.هاي فيزيکي و شيميايي شير در اين اثر تشريح  ها و ويژگي هاي شير، الكتوز، ويتامين تركيبات شير، چربي و پروتئين

مدیریتخانواده

 

209 نهج. باوفا، مرجان. و قرآن منظر از خانواده در  شابک: رقعي. ص.180 .1397. كتاب جمکران: قمالبالغه.اخالق

9789649735931 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي اخالقي ارزشاسالم، خانواده،  کلماتکلیدي:

ترين نيازهاي زندگي بشري است. انسان فقط در پرتو اخالق صحيح است كه به  ترين و اساسي اخالق يکي از ابتدايي معرفيکتاب:

ترين بنا و نيز كانون اخالقي  يابد. از طرفي، از ديدگاه اسالم، خانواده محبوب هاي خود دست مي عنوان موجودي هدفمند، به آرمان

البالغه  است. اين كتاب دربردارنده عوامل مؤثر در اخالق خانوادگي براي استحکام سالمت فرد و جامعه از ديدگاه قرآن و نهججامعه 

است. در واقع، در اين كتاب، ضمن بيان عوامل تأثيرگذار اخالقيِ هر يک از اعضاي خانواده نسبت به يکديگر، مصاديق قرآني و 

 هاي امروزي نيز تطبيق داده شده است. هالبالغه با عملکرد خانواد نهج
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.ازتخصصبهدرآمد:فرمولجامعقدمبهقدمبرايکسبدرآمدباالازدانشومهارتتخصصي.. اناري، شهاب.210

 9789640729847 شابک: وزيري. ص.138 .1398. مبتکران: تهران

 هنرآموزمخاطب:

 خريد و فروش، بازاركار کلماتکلیدي:

اندازي و  اند و صاحبان كسب و كارها براي راه در عصر جديد بازارهاي محلي جاي خود را به بازارهاي جهاني داده کتاب:معرفي

گويي به اين نيازهاي جديد به  اند. افراد در علم بازاريابي براي پاسخ هاي جديدي مواجه شده شکوفايي كسب و كارهاي خود با چالش

هاي كسب درآمد باال از دانش و مهارت تخصصي را به افراد آموزش  يسنده در كتاب حاضر راههاي جديد هستند. نو دنبال راه

 دهد. پيغام واضح در بازار، ايجاد آگاهي در بازار و نهايي كردن فروش از جمله مطالب كتاب است. مي

 

 9786006617206 شابک: رقعي. ص.248 .1397. جوكار: تهرانازشچيیادگرفتي؟.. جوكار قهرودي، احمد.211

 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش، دوازدهم كاردانش اي، دوازدهم فني و حرفه يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 خاطره، يادداشت، نوشتن کلماتکلیدي:

خوانندگان كرده است و از هاي هر روز زندگي به  هايي را براي نوشتن خاطرات و اتفاق نويسنده در اين كتاب توصيه معرفيکتاب:

هاي زندگيشان را يادداشت كنند تا هم عبرتي باشد و هم بفهمند كه غم و شادي در گذر است  خواهد كه خاطرات و اتفاق ها مي آن

ر آوري قسمتي از خاطرات افراد مشهور و غي گيرند. مؤلف در اين كتاب اقدام به گرد هايي است كه از زندگي مي ماند درس و آنچه مي

 مشهور كرده است تابا الگويي براي خواننده باشد.

 

 ص.184 .1398. آواي نور: تهران. انگيز نادمي نادر آزادصفت، فرح سيد گذرد؟.اعتیاد:درمغزمعتادچهمي. پالک، تاد.اي.212

 9786003094628 شابک: رقعي.

 مشاور/ هنرآموزمخاطب:

 شناسي اعتياد، روان کلماتکلیدي:

شود كه  اي غير غذايي در نظر گرفته مي دهد. مادة مخدر به عنوان ماده مي اعتياد تقريباً همة ما را تحت تاثير قرار کتاب:معرفي

وقتي داروهاي  . شود. استفاده از يک مادة روانگردان با اعتياد به آن فرق دارد آن به بدن باعث تغيير كاركرد زيستي مي ورود

...  ها وجود نداشت نظارتي برآن گرفتند، هيچ كنترل و دسترس قرار به طور گسترده در 1800هاي  در سال بار آور براي اولين اعتياد

آورد؟ آيا اعتياد جنبة ژنتيکي دارد؟  مي شخصي اعتياد به مواد مخدر، اعتياد چگونه مغز را تحت كنترل خود در تاثيرات اجتماعي و

آور هستند و... ازجمله مطالبي است كه دركتاب اعتياد در مغز معتاد  ها اعتياد آيا اين هاي ويدئويي بازي نگاري و غذاي ناسالم، هرزه

 گذرد؟ به آن پرداخته شده است. چه مي

 

: تهران.هايفردي،اجتماعيوسازماني.طنکتهبرايمدیریترفتارهاوارتبا40نهایت!دویدنتابي. توراني، حيدر.213

 9786008529125 شابک: بياضي. ص.56 .1398. مدار پيشگامان پژوهش

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي ارتباطي ارتباط، مهارت کلماتکلیدي:

براي مديريت نکته  40حساس و هشيار بودن در ارتباطات فردي و سازماني از نيازهاي زندگي است. كتاب حاضر در  معرفيکتاب:

هاي فردي و گروهي مطالب كوتاهي را بيان كرده است. دويدن براي رهايي، دويدن براي گذشتن، دويدن براي  رفتارها و ارتباط

 هاي اين اثر است. جاري شدن، دويدن براي يار شدن و دويدن براي عبوديت تعدادي از عنوان
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 9786006617190 شابک: رقعي. ص.216 .1397. جوكار: تهرانساعتآفتابيدرسایه.. جوكار قهرودي، احمد.214

 هنرجو مخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 نگري استعداديابي، رفتار فردي، آينده کلماتکلیدي:

ها در مسير زندگي بسيار مهم است. مؤلف، كتاب خود را با هدف كمک به  گرفتن از آن ها و بهره شناسايي توانمندي معرفيکتاب:

نقطه قوت يا زمينه استعدادي را تعريف و  34خواننده براي يافتن استعدادهاي خويش تأليف كرده است. نويسنده در اين كتاب 

اند، به عنوان نمونه ذكر كرده است. در بخشي از كتاب هم به سؤاالتي  وانمندي داشتههاي مذكور ت برخي از افرادي را كه در زمينه

 پاسخ داده است كه ممکن است براي خوانندگان كتاب پيش آيد.

مرجع

 

. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.1ج-ايحرفهودانشنامهپژوهشدرآموزشوتربیتفني. نفيسي، عبدالحسين.215

 9789640812655 شابک: رحلي. ص.376 .1398

 هنرآموزمخاطب:

 هاي شغلي، برنامه ريزي درسي، پژوهش مهارت کلماتکلیدي:

اي از  اي. اين اثر كه ترجمه و گزيده اي پژوهشي است در حوزة آموزش و تربيت فني و حرفه كتاب حاضر دانشنامه معرفيکتاب:

دارد. اين جلد سه بخش دارد و در  زيادي مقالة پژوهشي مرتبط با شرايط كشور را دربرمتن اصلي دانشنامة انگليسي است، تعداد 

هاي اصلي پژوهشي آمده است. موضوعات جلد اول از دانشنامه  آغاز هر بخش شرح مختصر رشتة تخصصي، موقعيت علمي، و زمينه

هاي آت ف ح در ارتباط با  ي)آ ت ف ح(؛ پژوهشا هاي آموزش و تربيت فني و حرفه گيري پژوهش اند از: خاستگاه و شکل عبارت

 هاي پژوهش در آ ت ف ح. ريزي و اجرا؛ حيطه ها، برنامه سياست

 

. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.2ج-ايحرفهودانشنامهپژوهشدرآموزشوتربیتفني. نفيسي، عبدالحسين.216

 9789640812662 شابک: رحلي. ص.768 .1398

 هنرآموزمخاطب:

 هاي شغلي برنامه ريزي درسي، پژوهش، دانشنامه، مهارت کلماتکلیدي:

اي از  اي. اين اثر كه ترجمه و گزيده اي پژوهشي است در حوزة آموزش و تربيت فني و حرفه كتاب حاضر دانشنامه معرفيکتاب:

كشور و بومي را دربر دارد. اين جلد از بخش سوم  متن اصلي دانشنامة انگليسي است، تعداد زيادي مقالة پژوهشي مرتبط با شرايط

هاي اصلي پژوهشي آمده است. موضوعات  شود. در آغاز هر بخش شرح مختصر رشتة تخصصي، موقعيت علمي، و زمينه شروع مي

هاي  هاي آت ف ح؛ روش هاي پژوهش در آ ت ف ح. مطالعات موردي مرتبط با پژوهش اند از: حيطه جلد دوم از دانشنامه عبارت

 شود. ها و نمودارهاي بسيار نيز مي پژوهش. كتاب شامل جدول
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شركت تهيه و : تهرانفرهنگنامهکودکانونوجوانانجلدهجدهم. فرهنگنامه كودكان و نوجوانان:. شوراي كتاب كودك.217

 9789646356344 شابک: رحلي. ص.284 .1397. نامه كودكان و نوجوانان نشر فرهنگ

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 ، ادبيات كودك و نوجوان، اطالعات عمومي المعارف دايرة کلماتکلیدي:

بان مخاطبان، اطالعات الزم براي هر نوجوان را، متناسب اي چند جلدي، كوشيده است با ز كتاب حاضر از مجموعه معرفيکتاب:

را « غ»تا « ص»هاي  هاي مربوط به حرف با دانش نوجوان ايراني، در اختيار مخاطب قراردهد. اين جلد از فرهنگنامه، واژه

 اند. اي، تصويرهايي نيز با متن همراه شده گيرد. مانند هر فرهنگنامه دربرمي

مکانیک

 

 شابک: وزيري. ص.328 .1398. ضريح آفتاب: مشهدصفرتاصد.CNCهايتراشنویسيماشینبرنامه. زاده، رضا بهرام.218

9786004763042 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 سي ان سي، ماشين هاي تراش، برنامه نويسي کلماتکلیدي:

گيرد.  ترين فرايندهاي ساخت و توليد است كه در صنايع مختلف مورد استفاده قرار مي يکي از معمول cncفناوري  کتاب:معرفي

اين فناوري كه از كامپيوتر جهت كنترل ابزارها به منظور ايجاد انواع مختلفي از قطعات استفاده مي شود روز به روز در حال 

با كنترل فانوك كه يکي از  cncهاي تراش  نويسي ماشين برنامه ةحاضر به توضيح نحوپيشرفت و فراگيرتر شدن است. كتاب 

هاي  نويسي به همراه مثال پردازد، همچنين كليه دستورات الزم جهت برنامه پركاربردترين كنترلرها در ايران و جهان است، مي

 االت تستي شرح داده شده است.ؤفصل همراه با س 20مختلف، در 

 

 شابک: وزيري. ص.274 .1398. ضريح آفتاب: مشهدصفرتاصد.CNCهايفرزنویسيماشینبرنامه. زاده، رضا بهرام.219

9786004763035 

 هنرآموزمخاطب:

 سي ان سي، ماشين هاي فرز، برنامه نويسي کلماتکلیدي:

گيرد.  در صنايع مختلف مورد استفاده قرار ميترين فرآيندهاي ساخت و توليد است كه  يکي از معمول cncفناوري  معرفيکتاب:

شود روز به روز در حال  اين فناوري كه از كامپيوتر جهت كنترل ابزارها به منظور ايجاد انواع مختلفي از قطعات استفاده مي

ورات الزم جهت پردازد، همچنين كليه دست هاي فرز مي نويسي ماشين برنامه ةپيشرفت و فراگيرتر است. كتاب حاضر به توضيح نحو

 االت تستي شرح داده شده است.ؤفصل همراه با س 18هاي مختلف، در  نويسي به همراه مثال برنامه
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هايزندگيمهارت

 

 رقعي. ص.104 .1397. كانون انديشه جوان: تهرانرویي.ازاینروتاآنرو:مهارتمقابلهباکم. ارشادحسيني، هادي.220

 9786001592522 شابک:

 مدير/ مشاور/ هنرآموز مخاطب:

 شناسي شناسي، جامعه روان کلماتکلیدي:

رويي و بيان  رويي ويژگي رفتاري ناهنجاري است كه بايد با آن مقابله كرد. اين اثر ضمن معرفي كامل كم كم معرفيکتاب:

رويي را، با استفاده از منابع اسالمي و  راهکارهاي مقابله با كمكند. در پايان نيز  هاي آن، پيامدها و عوامل آن را بررسي مي نشانه

 شمارد. شناختي، برمي روان

 

: تهران. حسين مسنن فارسي بامشکلنابغهبودن،چهبایدبکنم؟. چه بايد بکنم؟:. شولتز، رابرت اي/ دلييل، جيمز ار.221

 9786002963727 شابک: رقعي. ص.184 .1398. پيدايش

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 تيزهوشان کلماتکلیدي:

ب حاضر هاي نابغه مسئوليتي سنگين است. كتا بودن براي بچه بودن به معناي متفاوت بودن است. متفاوت نابغه معرفيکتاب:

هاي نابغه و شرح زندگي آنان است تا به مخاطب بياموزد در صورت نابغه بودن چگونه بايد رفتار كند.  شامل ماجراهايي دربارة بچه

شدن با  بودن، چگونگي هماهنگ ها با افراد عادي، بهترين و بدترين چيز در مورد نابغه هاي نابغه ها و تفاوت بودن، شباهت معني نابغه

ها، از جملة محتواهاي  ها در مدرسه و خانه و در نهايت چشم انداز آينده براي نابغه ساالن، انتظارات، شرايط نابغه گروه هم دوستان و

 كتاب هستند.

 

. پيدايش: تهران. حسين مسنن فارسي برايگفتگووسازگاريبادیگرانچهبایدبکنم؟. چه بايد بکنم؟:. كوپر، اسکات.222

 9786002960276 شابک: رقعي. ص.160 .1398

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 هاي رفتاري وگو، مهارت گفت کلماتکلیدي:

ابزاري براي  وسيله را، مثل جعبه 21اي نيست. كتاب حاضر  كار سادهها توافق با ديگران  براي خيلي از انسان معرفيکتاب:

هاي كتاب روش اجراي  وگو و سازگاري را ياد بگيرد. تمرين هاي گفت گذارد تا مهارت كنارآمدن با ديگران، در اختيار مخاطب مي

داشتن دوستان،  براز وجود، پيداكردن و نگهاند از: ا ها عبارت آموزند. اين مهارت شده در كتاب را به مخاطب مي هاي ارائه مهارت

كردن آزار و قلدري، مقابله با سرزنش و مقابله با افکار منفي. نويسنده در توضيح هر مهارت چند  دادن به بحث و دعوا، تمام پايان

 پرسيدن. شدن، آرامش و سؤال ابزار را معرفي كرده است؛ مثل: شکستن فکر، كم محلي، غيب
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: اصفهان. امير انصاري دهد.شدنرایادتانميدادنوهنرمتوقفشیبکتابکوچکيکههنرادامه. ستگادين، .223

 9786226650359 شابک: رقعي. ص.80 .1398. آموخته

 هنرآموزمخاطب:

 شناسي، خودسازي، موفقيت روان کلماتکلیدي:

بست به انسان  مواجه شود. اين كتاب در تشخيص شيب و بنبست  هر انساني گاهي ممکن است در زندگي با بن معرفيکتاب:

هايي آورده است تا  ها و مثال دهد چه وقت بايد متوقف شد و چه وقت بايد ادامه داد. نويسنده داستان كند و نشان مي كمک مي

 تر موضوع را درك كند. مخاطب راحت

 

224 مسئله.. نورعليزاده ميانجي، مسعود. حل  شابک: رقعي. ص.132 .1397. كانون انديشه جوان: تهرانمهارت

9786001592249 

 هنرجومخاطب:

 اي، اي، دوازدهم فني و حرفه يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي رفتاري، حل مسئله مهارت کلماتکلیدي:

است. دانشمندان  تالش سازمان يافتهها نيازمند نوعي  رو مي شوند كه حل آن در زندگي با مشکالتي روبه ها انسان معرفيکتاب:

ها و شامل  هاي متفاوت تدوين كنند. اين كتاب نتيجة تالش اند نظامي عمومي براي حل مسائل با زمينه هاي شناختي كوشيده حوزه

كمک ها به سهولت در حل مسائل و دورماندن از خطاها  كارگيري آن هايي بنيادين با نگاهي مذهبي است كه به ها و مهارت گام

 هاي كتاب هستند. از فصل« آميز مسئله الگوي كارآمد حل مسئله و گام به گام تا حل موفقيت»كند.  مي

 

 .1397. هنر اول: تبريز. آغاجي سعيد قره آموزانودانشجویان.هايمطالعهبرايدانشمهارت. ال، دايانا/ بلركام، ون.225

 9786007460757 شابک: رقعي. ص.220

 هنرجومخاطب:

 اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 هاي مطالعه، يادگيري مطالعه، مهارت کلماتکلیدي:

گذاري، مديريت  خوانيد، راهبردهاي مختلف مرتبط با مطالعه همچون هدف فصل مي 12در اين كتاب كه آن را در  معرفيکتاب:

اند. سه فصل پاياني  دهي و مرور طرح شده گذاري متن كتاب، سازمان زمان، بهبود حافظه، يادداشت برداري، افزايش تمركز، عالمت

 ها اختصاص يافته است. هاي آماده شدن براي آزمون كتاب به روش

خاطرهادبيونثر

 

 9786222086398 شابک: رقعي. ص.156 .1398. نيستانكتاب : تهرانازدحامبوسه.. مقصودي، نرگس.226

 دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش، دوازدهم كاردانش اي، دوازدهم فني و حرفه يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 ها، خاطره نويسي، آداب و رسوم مذهبي سفرنامه کلماتکلیدي:

روي اربعين نوشته است. او براي شرح سفرش،  خود از سفر پياده ةاين كتاب را براساس نخستين تجرب هنويسند معرفيکتاب:

روايتي داستاني را انتخاب كرده است. شرح روايي اتفاقاتي كه بر او رفته و سعي كرده است به آن نمک و نگاه داستاني بيندازد و 

چه ديده است، بر جاي بگذارد. داستان از شرح چگونگي حركت در اين تر از يک گزارش صِرف از آن براي مخاطب روايتي جذاب

نامد و ادامه داستان، شرح جمع كردن اسباب و آالت سفر و فراهم كردن مقدمات  شود، از آنچه او طلبيده شدن مي مسير شروع مي

 مالي و غيرمالي آن است.
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227  شابک: رقعي. ص.56 .1398. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهرانهایمنامتوست.بااليهمهنوشته. كشايي، اكرم.

9789640816622 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دوازدهم، دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 دوازدهم كاردانش

 انواع ادبي، شعر نو، نوجوانان کلماتکلیدي:

كريم آورده شده،  اي از قرآن وگوي نويسنده با خداست. در هر صفحه، آيه هاي ادبي است كه گفت كتاب حاضر قطعه معرفيکتاب:

، «و قال ربکم ادعوني استجب لکم»شود. در يکي از قطعات با توجه به آيه:  اي ارائه مي سپس با توجه به مضمون آن آيه، قطعه

اي  يقين پاسخ خواهد گرفت. در قطعه  ها و قلبش خدا را صدا كند، به ها، چشم ي انسان با دستكند كه وقت نويسنده يادآوري مي

هايي كه هم سخت  كند و لحظه هاي سخت آدمي را يادآوري مي ، لحظه» و الکاظمين الغيظ والعافين...»ديگري با ارائه اين آيه: 

 . هستند هم شيرين، مثل بخشيدن و فراموش كردن...

 

 9786222080563 شابک: بياضي. ص.118 .1398. كتاب نيستان: تهران.انتظاريچشم. شجاعي، سيدمهدي.228

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 امام زمان)عج( انواع ادبي، نثر، کلماتکلیدي:

کتاب: توان در قالب كالم براي ايجاد  نثرهاي اين كتاب، اغلب نثرهايي كوتاه است و نويسنده تمامي آنچه را مي معرفي

ها ريخته است. راز كوتاه  )عج( به كار برد، در جان اين متن برانگيزي و خلق احترام ميان خود و مخاطب نسبت به امام غائب حس

شود و البته فرصت مغتنمي  ها صرف مي وجو كرد و وقتِ كمي كه براي خواندن آن ها جست توان در تأثير آني آن يها را م بودن متن

اي  هاي گرافيکي ويژه ها با طرح گيرد تا بتواند درباره آن بينديشد. متن مدت، در اختيار مخاطب قرار مي كه پس از اين خوانش كوتاه

نوازتر كرده  ترين عبارات هركدام از فصول كوتاه و متعدد كتاب را پيش چشم مخاطبان چشم مهماند و بخشي از  نيز همراه شده

 است.

 

. مؤسسه فرهنگي هنري سيب سرخ نيکان: تهرانهايطنزژورنالیستي.خطویژه:مجموعهیادداشت. شرفشاهي، كامران.229

 9786226493062 شابک: رقعي. ص.140 .1398

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 انواع ادبي، طنز، يادداشت کلماتکلیدي:

 ةنزديک به ظهور پديديادداشت طنز ژورناليستي از پيشينه چندان دور و درازي برخوردار نيست و سابقه حيات آن  معرفيکتاب:

هاي طنز قالب مناسبي است براي بعضي از افکار يا موضوعاتي كه شايد در  نگاري در ايران است. همچنين يادداشت روزنامه

اي از بيست يادداشت طنز است كه در نشريات گوناگون اعم از روزنامه،  هاي ديگر موثر يا قابل طرح نباشد. اين كتاب گزيده قالب

 و ماهنامه در طول سال گذشته چاپ و منتشر شده است.نامه  هفته
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 9789649735320 شابک: رقعي. ص.136 .1397. كتاب جمکران: قم.1453ستون. ناصري، مسلم.230

 هنرجومخاطب:

دوازدهم اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش،  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 ها، آداب و رسوم مذهبي نويسي، زيارتگاه خاطره کلماتکلیدي:

كند تا  گردآورنده كتاب در اتوبوس است و در حال بازگشت از عراق. هنگامي كه اتوبوس در پمپ بنزين توقف مي معرفيکتاب:

اي،  در حال كمک به مردم، در كنار دست قطع شده او. .شود و. جا غرق در آتش مي د و همهده  بنزين بزند، انفجار مهيبي رخ مي

شود كه نويسنده فردي ايراني است كه خاطرات روزانه سفر  زند، متوجه مي  كند و وقتي آن را ورق مي  سررسيدي را پيدا مي

ها را چاپ  گيرد نوشته مييابد. سرانجام تصميم  كند، اثري از نويسنده نمي  اش را با قلمي روان نوشته است. او هرچه تالش مي زيارتي

 واقعي شناسايي شود. ةكند به اين اميد كه نويسند

 

ها،جانبازان،اسراورزمندگانهشتسالهاودالورمرديصحیفهعشق:خاطراترشادت. زاده، سيدعلي دانا خرمي.231

 9786004450713 شابک: رقعي. ص.160 .1397. چويل: ياسوج.دفاعمقدسروستايبردیان.

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 ها، خاطره نويسي نامه جنگ ايران و عراق، سرگذشت کلماتکلیدي:

« برديان»جانبازان، اسرا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس روستاي هاي  ها و دالوري كتاب حاضر خاطراتِ رشادت معرفيکتاب:

روستاي برديان در حد فاصل شهرهاي دهدشت  كند. است كه مخاطب را با دفاع مقدس و سبک زندگي در گيرودار جنگ آشنا مي

مندگان اين روستاست و تن از رز 28و چرام در استان كهگيلويه و بويراحمد قرار گرفته است. بخش اول كتاب، حاوي خاطرات 

نامه نه تن از شهداي آن. همچنين در كتاب تصاويري از راويان خاطرات و شهداي روستا  و وصيت نامه بخش دوم شامل زندگي

 آورده شده است.

 

 ص.172 .1397. ضريح آفتاب: مشهد.67تا61هايفریادهايخاموش:خاطراتدفاعمقدس،سال. بهراد، غالمرضا.232

 9786004762007 شابک: رقعي.

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 خاطره نويسي، جنگ ايران و عراق، ادبيات جنگ کلماتکلیدي:

درصد و قطع عضو است. او از اولين  45، مجاهد دفاع مقدس و جانباز «غالمرضا بهراد»اين كتاب بخشي از زندگي  معرفيکتاب:

در . .و.« المقدس بيت»، «كربال»، «خيبر»گران ضدانقالب و از عمليات  گويد و از كردستان و مبارزه با توطئه  مأموريتش در جنگ مي

اين جانباز، يکي از  ةنويسد و اولين عمليات اين گروه. به عقيد ان گروه تخريب ميبخشي از خاطراتش از انتخاب خود به عنو

ترين لحظات جبهه و جنگ، لحظه وداع و خداحافظي شب عمليات است! او در آخرين مأموريتش از پاتک شبانه دشمن و  باشکوه

 . برد و... اي كه دشمن به كار مي هاي شيميايي گويد و گلوله دفع آن مي
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 9786226297417 شابک: رقعي. ص.48 .1397. پژوهشگر برتر: تهرانسيبهافقمدرسه.وهفت. ظهير قادري، سيد.233

 مدير/ هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 مديران، مدارس، خاطره نويسي کلیدي:کلمات

ها و  شود. اين مدرسه با وجود مشکالت زياد )فقير بودن خانواده داستان اين كتاب از زبان مدير مدرسه روايت مي معرفيکتاب:

ت را رسد. اين توفيق نتيجه زحمات مدير و همراهان اوست. كتاب حاضر اين تجربيا فقر فرهنگي( پس از چندسال به موفقيت مي

رود! بعد از   ها از حال مي دهد. روز اول مدرسه، مدير در حال سخنراني است كه يکي از بچه پيش روي مخاطبان قرار مي

 شوند كه او چند وعده است كه چيزي نخورده است!  هاي اوليه، متوجه مي مراقبت

 

 9786226290081 شابک: وزيري. ص.376 .1398. جيسا: رودسرروز.161. آقايي، ناصر.234

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 ها، جنگ ايران و عراق، خاطره نويسي نامه سرگذشت کلماتکلیدي:

هاي نبرد شد و در اين راه، در  سالگي براي دفاع از كشور، راهي جبهه از هفدهاين كتاب، روزنگاشت جواني است كه  معرفيکتاب:

اش، در مناطق مختلف عملياتي سپري  مرزي شركت كرد و درمجموع هشتاد ماه از دوران جواني هاي مختلفِ درون و برون مأموريت

زمان دو  فت. آخرين مسئوليتش، فرماندهي همسالگي به جبهه غرب )كردستان(ر به دنيا آمد و در هجده 1343شد. او در شهريور 

بود و در اين مدت سه بار مورد اصابت تركش و چندين گلوله قرار گرفت و مجروح شد. او وقايع و « سيدالشهدا»و « سلمان»گردان 

شي از اين وقايع روز از نوجواني و جواني خود را. اين كتاب بخ 2490بازگويي كرده است، رويدادها و خاطرات  حوادث آن روزها را

 است.

نامهلمیف-نامهشینما

 

 9786222080334 شابک: رقعي. ص.128 .1397. كتاب نيستان: تهرانرنجر.. بهزادپور، بهزاد.235

 هنرجومخاطب:

 اي دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 ادبيات جنگ، جنگ ايران و عراق کلماتکلیدي:

هاي عراق ودر طي جنگ تحميلي است. كتاب سعي دارد حال و  رزمندگان ايراني اسير در اردوگاهاين اثر، داستان  معرفيکتاب:

آفرينان در اين اثر تکاوران  نامه و از زبان اسرا و نيروهاي عراقي محافظ محل بازگو كند. ديگر نقش هواي آن روزها را در قالب فيلم

پايان نيز با نظارت مأموران صليب  كنند. در ، ديالوگ خود را ارائه ميسبز و مرزنشينان هستند كه هر يک در راستاي قصه كاله

 شوند. سرخ، ده معلول اسير ايراني از اردوگاه آزاد مي
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 9789640723982 شابک: پالتويي. ص.51 .1398. مبتکران: تهرانتا.پروازبي فيلمنامه سينمايي:. عزيززاده، هادي.236

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 نويسي، سينما نامه فيلم کلماتکلیدي:

ربايي نگارش شده است. )بهنام( مهندس پرواز  هواپيما ةاي است كه در خصوص يک واقع تا( عنوان فيلمنامه )پرواز بي معرفيکتاب:

فوق در نهايت  مشهد را به عهده بگيرد. ما -خواهد كه هدايت پرواز تهران مي نامه، به اصرار از مافوق خود و شخصيت اصلي اين فيلم

ربايي كنند... در اين ميان دختر  موريت داده شده تا اقدام به هواپيماأشناسند م پذيرد. داخل هواپيما به دو نفر كه يکديگر را نمي مي

شود و  كردند، جزو مسافرين هستند. هواپيما دچار سانحه ميتا( و همسرش كه روز قبل باهم ازدواج  رئيس شركت هواپيمايي )بي

 . شود... وجود آمده مي هبهنام در صدد رفع مشکالت ب

 

237  فيلمنامه سينمايي:. عزيززاده، هادي. کوچولو  شابک: پالتويي. ص.61 .1398. مبتکران: تهران.ABCپلیس

9789644861833 

 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش، دوازدهم كاردانش اي، دوازدهم فني و حرفه و حرفه يازدهم فنيپایهتحصیلي:

 نويسي، سينما نامه فيلم کلماتکلیدي:

اي مختصر و آموزنده است كه در آن از )علي( پسر ده ساله  نامه ( عنوان فيلمabcرو )پليس كوچولو  كتاب پيش معرفيکتاب:

كند.  ها را با خالقيت خاص خود حل مي شود و آن و مسائل به راحتي تسليم نمي شود كه در برخورد با مشکالت خالقي صحبت مي

روند و طي يک اتفاق رودخانه او را به جايي  داستان از اين قرار است كه )علي( به همراه خانواده در تعطيالت نوروز به سفر مي

 ..رو فکري كند.. مشکالت پيشاندازد، حاال علي تنهاست و بايد براي مراقبت از خود و  دوردست مي

 

 9789640721254 شابک: پالتويي. ص.66 .1398. مبتکران: تهرانخسیس. فيلمنامه سينمايي:. عزيززاده، هادي.238

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 نويسي، سينما نامه فيلم کلماتکلیدي:

اش از  اي به نام )خسيس( است. داستان مردي ثروتمند، مکار و خسيس كه بهره نامه رو عنوان فيلم كتاب پيش معرفيکتاب:

 جر، خود را به مريضي زده و مثالًأخير انداختن پرداخت پول پيش مستأثروتش فقط پول شمردن است. مرد خسيس براي به ت

شود كه در شرف مرگ است و صد روز بيشتر از عمر او  رند مشخص ميگي كند... در نهايت طبق آزمايشاتي كه از او مي سکته مي

حسابدارش راه افزايش طول عمر، دل كندن از اموال است و او حاال بايد براي اموالش تصميم  ةباقي نمانده است و طبق گفت

 . بگيرد...
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239 تلخ. امه سينمايي:ن مفيل. شجاعي، سيدعلي. چاي  شابک: رقعي. ص.100 .1398. نيستانكتاب : تهرانیکاستکان

9786222086800 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 ها نامه نامه سينمايي، فيلم فيلم کلماتکلیدي:

ها به دنبال  چاي فوت كرده است و بچه ةاست. سررودي، صاحب كارخان  نامه كتاب حاضر متن كامل يک فيلم معرفيکتاب:

كس  چشود كه سررودي نيمي از اموال خود را به شخصي كه هي اي پيدا مي نامه جو صلح و گردند. در حين جست مي  نامه وصيت

کل خواهد رسيد؟ متن با تمام جزئيات و به ش شناسد بخشيده است. اين فرد كيست و آيا چيزي از اموال به فرزندان سررودي نمي

 است. نامه درج شده فيلم

 

 9786009868407 شابک: پالتويي. ص.48 .1397. نودا: تهراننامهایرانياناربهشت.نمایش. فرد، زهرا رضائي.240

 هنرآموزمخاطب:

 ها، جنگ، شهادت نامه نمايش کلماتکلیدي:

مناسب است. موضوع نمايش به جبهه و جنگ مربوط اي است كه براي اجرا در مدرسه  كتاب حاضر متن نمايشنامه معرفيکتاب:

 كند. است، مادر بر سر پيکر او ناالن است و خاطراتي از شهيد نقل مي اي شهيد شده است. رزمنده

 

241 جیرجیرک نمايشنامه:. يوسفي، محمدرضا.  شابک: رقعي. ص.40 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهرانها.آواز

9786003903029 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 ها، كودك و نوجوان نامه انواع ادبي، نمايش کلماتکلیدي:

ندروز بيشتر از عمرش باقي نمانده است. او عاشق نام پسري است كه در بيمارستان بستري شده و چ« جيرجيرك» معرفيکتاب:

ها  تنها صداي جيرجيرك ها. بيماران ديگر از اين همه سروصدا شاكي هستند؛ اما نه هاست و اتاقش پر از صداي آن صداي جيرجيرك

خواهد قسمتي از   ميها به ديدن جيرجيرك آمده است و  شود. يکي از كالغ ها هم به آن اضافه مي شود، بلکه صداي كالغ كم نمي

ها  روند. آن  پشت و آقاي ديو هم به ديدن جيرجيرك مي پيرترين الك. ..پذيرد؛ اما اش را به او بدهد. پسر نمي ساله عمر دويست

 . عمرشان را به او بدهند و... ةخواهند بقي مي
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242 وداع. نامه: نمايش. بيگلريان، احمد.  شابک: رقعي. ص.32 .1398. تربيتمؤسسه فرهنگي منادي : تهرانتپه

9786003902961 

 هنرجو مخاطب:

 اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 ها، جنگ ايران و عراق نامه انواع ادبي، نمايش کلماتکلیدي:

آموزان، همراه مربي خود، براي  ها پس از جنگ، دانش جنگ ايران و عراق. سال ةاي است دربار نامه اين كتاب نمايش معرفيکتاب:

نامند! آقاي مربي  ها آن را نقطه صفر مي رسند، جايي كه نظامي ها به خط مقدم جبهه مي روند. آن  جا مي بازديد مناطق جنگي به آن

اند، تپه  اي كه روي آن ايستاده گويد تپه  شناسد. مربي مي جب آن را ميها در آن منطقه جنگيده و وجب به و كسي است كه سال

ها چه كساني  گذاري را توضيح دهند. مهمان ها از راه برسند و علت اين نام خواهد صبر كنند تا مهمان  مي ها وداع نام دارد و از بچه

 هستند و داستان اين تپه چيست؟

 

243  شابک: رقعي. ص.32 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهرانخندنده. نامه: نمايش. خواه، محمد پارسايي.

9786003903050 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 ها، شادي نامه انواع ادبي، نمايش کلماتکلیدي:

اند و   ها در دفتر دور هم نشسته اند! معلم اي است كه دچار بيماري خنده شده هاي مدرسه بچه ةنامه دربار اين نمايش معرفيکتاب:

تواند درس بدهد. معلم زبان معتقد است با اين اوضاع و   گويد با اين وضعيت نمي  كنند. معلم رياضي مي  از وضع موجود شکايت مي

آموزان به جاي  دهد كه سر ِكالس چطور يکي از دانش  شوند و معلم نگارش توضيح مي رو مي  ها با مشکل روبه ال همه بچهاحو

آموزان،  شوند كه يکي از بهترين دانش  كنند، متوجه مي  ها را چک مي افتد! وقتي دوربين  خواندن انشا، از شدت خنده روي زمين مي

 ها شده است؟  بچه ةكند! اين چيست كه باعث خند  را در فضا پخش ميبعد از تمام شدن كالس، چيزي 

 

244 آ. نامه: نمايش. پور، سيد مرتضي موسوي. في  شابک: رقعي. ص.24 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهرانما

9786003902954 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  دوازدهم فني و حرفهاي،  اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 ها، كنکور سراسري دانشگاهي نامه انواع ادبي، نمايش کلماتکلیدي:

استرس نوجوانان براي شركت در اين آزمون و پذيرفته  ةمدرسه و درس و كنکور است، دربار ةنامه دربار اين نمايش معرفيکتاب:

آموز، همراه پدرش در دبيرستان جديدي ثبت نام  اي كه پدر و مادرانشان آرزو دارند! قرار است دانش اي خاص، رشته هشدن در رشت

جا برود. وقتي  بيند و صبح روز بعد حاضر نيست به آن  هنگام كابوس وحشتناكي از آن دبيرستان و معلمانش را مي كند؛ ولي شب

 . شود كه... رو مي  هايي روبه رود، با صحنه  ه پدرش به آن مدرسه ميشود و همرا آموز راضي مي سرانجام دانش
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هنر

 

 .1398. وثوق: قم.(.CCهاياي)همراهنکاتکلیدينسخهازمبتديتاحرفهCS6آموزشفتوشاپ. دهداري، سارا.245

 9786001073144 شابک: وزيري. ص.322

 هنرآموزمخاطب:

 گرافيک، طراحي کلماتکلیدي:

کتاب: دانيد پيچيده و  طور كه مي باشد و همان افزارهاي طراحي گرافيک مي افزار فتوشاپ جزو توانمندترين نرم نرم معرفي

اي پرداخته است. در  از مبتدي تا حرفه cs6افزار فتوشاپ  فصل به آموزش نکات كليدي نرم 15نظر در  تخصصي است. كتاب مورد

افزار  نگارش موارد مورد نياز، نمونه تمرينات عملي نيز در نظر گرفته شده است كه كاربر را بيشتر با اين نرماين كتاب عالوه بر 

 كند. كاربردي آشنا مي

 

 9786007487976 شابک: وزيري. ص.180 .1397. پيک ريحان: گرگاندوزي.ابریشم. محمدي القار، معصومه.246

 هنرجومخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 راهنماي آموزشي، هنر کلماتکلیدي:

زماني است يکي از هنرهاي مورد توجه بانوان كشور ماست. اين كتاب در ده فصل  دوزي دير هنر خياطي و ابريشم معرفيکتاب:

پردازد. در پايان كتاب نيز  ميوه، چهره و حيوان ميهاي رنگي نخ، دوخت انواع گل،  دوزي و استفاده از توناليته به آموزش ابريشم

 اند. اي براي آمادگي در آزمون پاياني گنجانده شده سؤاالت چهارگزينه

 

 9790901459946 شابک: رحلي. ص.60 .1398. واژيران: مشهددفتراول. تار بنوازيم: بيائيد تار و سه. ساكت، كيوان.247

 هنرآموز/ هنرجومخاطب:

 اي اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 موسيقي ايراني، راهنماي آموزشي کلماتکلیدي:

به قلم كيوان ساكت داراي شش دفتر است. در دفتر اول به « تار بنوازيم بياييد تار و سه»مجموعه شش جلدي  معرفيکتاب:

تار، كوك  گرفتن تار و سه  هاي تار و سه تار، نحوه اخته شده است. مختصري از تئوري موسيقي، نام پردهتار پرد آشنايي با تار و سه

استاد قنبري و استاد وزيري   اند. در فصلي از كتاب نيز به زندگي  هايي از اين كتاب هايي براي هنرآموزان بخش تار و تمرين تار و سه

 پرداخته شده است.

 

. واژيران: مشهدها:ردیفچهارگاهوشوشتري.هاوضربيدفترپنجم:تمرین تار بنوازيم: بيائيد تار و سه. ساكت، كيوان.248

 9790901459984 شابک: رحلي. ص.108 .1397

 هنرآموز/ هنرجومخاطب:

 اي اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 موسيقي ايراني، راهنماي آموزشي کلماتکلیدي:

به قلم كيوان ساكت داراي شش دفتر است. اين دفتر نيز مانند دفترهاي « تار بنوازيم بياييد تار و سه»مجموعه  معرفيکتاب:

هاي چهارگاه و شوشتري است. مؤلف در  پيشين شامل سه بخش تمرين و تئوري و رديف و آهنگ است و در صدد آموختن رديف

شوند؛ اما به دليل تغيير  اند و ميراث موسيقي ما محسوب مي نويسد رديف قدما هر چند كه بسيار با ارزش كتاب مي جايي از

اند و به همين دليل است كه  ابعاد هنري  شناسي اين دوران نيازمند نگرشي نو در همه مناسبات اجتماعي و فرهنگي جامعه و زيبايي

 اند. هاي متفاوتي نوشته زي و استاد پايور و... رديفخان و استاد صبا و استاد شهنا درويش
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 ص.76 .1398. واژيران: مشهدها:ردیفدشتي.هاوضربيدفتردوم:تمرین تار بنوازيم: بيائيد تار و سه. ساكت، كيوان.249

 9790901459953 شابک: رحلي.

 هنرآموز/ هنرجومخاطب:

 اي اي، دوازدهم فني و حرفه فني و حرفهاي، يازدهم  دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 موسيقي ايراني، راهنماي آموزشي کلماتکلیدي:

به قلم كيوان ساكت داراي شش دفتر است. دفتر دوم اين « تار بنوازيم بياييد تار و سه»مجموعه شش جلدي  معرفيکتاب:

هاي معروف و مشهور آواز دشتي و تمرينات  هنگمجموعه به آموزش رديف دشتي اختصاص دارد. در اين دفتر سعي شده است تا آ

هايي را برگزيند كه هنرجوي او را  مفيد براي دست و پنجه در حد توان هنرجوي مبتدي گنجانده شود. مؤلف كوشيده است آهنگ

 شود. هاي تركيبي آشنا مي هاي دشتي كند. خواننده اين دفتر همچنين با ميزان با تمام گوشه

 

 ص.88 .1398. واژيران: مشهدها:ردیفاصفهان.هاوضربيدفترسوم:تمرین تار بنوازيم: بيائيد تار و سه. ساكت، كيوان.250

 9790901459960 شابک: رحلي.

 هنرآموز/ هنرجومخاطب:

 اي اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 راهنماي آموزشيموسيقي ايراني،  کلماتکلیدي:

به قلم كيوان ساكت داراي شش دفتر است. موضوع دفتر سوم « تار بنوازيم بياييد تار و سه»مجموعه شش جلدي  معرفيکتاب:

ها و آشنايي با آواز بيات  آشنايي با رديف اصفهان است. محتواي كتاب در سه بخش تنطيم شده است: بخش نخست، تمرين

هاي معروف كه براي تمرين به هنرجو داده شده  اي از آهنگ بخش سوم پاره ن به روايت خود؛ و اصفهان؛ بخش دوم رديف اصفها

پرده و ديگري با محسوس  است. مؤلف در جايي از كتاب نوشته است كه دو نوع بيات اصفهان متداول است يکي با محسوس نيم

بزرگ نواخته شود و در قديم به اين  ت كه با محسوس نيمبزرگ، كه بنا بر تأكيد استاد وزيري، اصل بيات اصفهان هماني اس نيم

 شده است. شيوه اجرا مي

 

هايافشاري،بیاتترک،ابوعطا،ها:ردیفهاوضربيدفترچهارم:تمرین تار بنوازيم: بيائيد تار و سه. ساكت، كيوان.251

 9790901459977 شابک: رحلي. ص.126 .1398. واژيران: مشهد.کردبیات.

 هنرآموز/ هنرجومخاطب:

 اي اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 موسيقي ايراني، راهنماي آموزشي کلماتکلیدي:

به قلم كيوان ساكت داراي شش دفتر است. دفتر چهارم شامل « تار بنوازيم بياييد تار و سه»مجموعه شش جلدي  معرفيکتاب:

هاي افشاري، بيات ترك، ابوعطا و كرد بيات است. مؤلف  هاي متعلقات شور، به جز دشتي، يعني رديف ها و ضربي ها، تمرين رديف

ها طوري باشد كه افزون بر جنبه آموزشي، كاربرد اجرايي نيز داشته باشد و هنرجو بتواند از  نويسد كوشيده است طراحي جمله مي

 كه گوشه ها اغلب با شعر همراه شده است. ده كند، ضمن اينها براي اجرا استفا اين درس
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 9790901459991 شابک: رحلي. ص.76 .1397. واژيران: مشهدردیفشور. تار بنوازيم: بيائيد تار و سه. ساكت، كيوان.252

 هنرجومخاطب:

 اي اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 مباني موسيقي، موسيقي ايراني کلماتکلیدي:

شويم. اين مجموعه در سه بخش تدوين شده است:  هاي معروف آشنا مي در اين دفتر با رديف شور و برخي آهنگ معرفيکتاب:

نگاشته هاي شور است. بخش دوم مانند دفترهاي پيشين همين مجموعه به طور كاربردي  بخش اول شامل تمرين و آشنايي با پرده

هاي شور است. اين كتاب داراي بيست و پنح درس است و همچنين در آخر كتاب  شده است. بخش سوم هم شامل ضربي

 اكبرخان شهنازي، رضا محجوبي، پرويز مشکاتيان و مجيد وفادار آمده است. نامه استاداني مانند: علي زندگي

 

253 . خاني، رضا  عابدي، يداهلل/ قليچ. هنر  شابک: وزيري. ص.108 .1398. مهر زهرا)س(: نجف آبادعکاسي.تکنیکو

9786226051460 

 هنرجومخاطب:

 اي اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 عکاسي، هنر کلماتکلیدي:

هاي عکاسي  دوربينآيد. با ظهور  هاي هنر به شمار مي ترين شاخه صنعت و هنر عکاسي امروزه يکي از بزرگ معرفيکتاب:

هاي قدرتمند كامپيوتري، عکاسي به روش سنتي و با تجهيزات قديمي كنار رفته و جاي خود را به فناوري جديد  ديجيتال و برنامه

تحول عکاسي و نکات پيرامون آن، داراي مطالب پايه و  ةرو عالوه بر بررسي تاريخچ هاي ديجيتالي دادند. كتاب پيش دوربين

 باشد. اي مي عالقمندان به هنر عکاسي و همچنين حاوي اطالعات تخصصي براي كاربران حرفهمقدماتي براي 

 

. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. علي جعفري محمد چارليچاپلینچهکسيبود؟. چه كسي بود؟:. برنان دموت، پاتريشيا.254

 9786226630412 شابک: رقعي. ص.104 .1398

 هنرجومخاطب:

 اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 ها، سينما، بازيگران نامه زندگي کلماتکلیدي:

کتاب: اي  بخش و آموزنده است. كتاب حاضر از مجموعه نامة مشاهير براي نوجوانان و جوانان لذت مطالعة زندگي معرفي

دهد. ماجراي زندگي چاپلين از دوران كودكي  چاپلين را شرح مي گونه، همراه با جزئيات، زندگي چارلي تانجلدي، با نگاهي داس چند

از « سر»يابد و با دريافت جايزة افتخاري اسکار و دريافت لقب  شود، با خلق شخصيت ولگرد ادامه مي و فقر خانوادگي او آغاز مي

شده و با تصويرهايي  كتاب به زباني ساده و نوجوانانه نوشته يابد. سالگي پايان مي 88ملکه اليزابت دوم و سرانجام مرگ چاپلين در 

 همراه است.
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255 ماشین)مقدماتي(.چهلتکه. محمدي القار، معصومه.  شابک: وزيري. ص.158 .1398. پيک ريحان: گرگاندوزيبا

9786007487921 

 هنرجومخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش حرفهدوازدهم فني و پایهتحصیلي:

 الگوها، صنايع دستي، كاردستي کلماتکلیدي:

دوزي يکي از هنرهاي قديمي و سنتي ديار ماست. كتاب حاضر طبق آخرين استانداردهاي سازمان فني و  تکه معرفيکتاب:

كارگيري ابزار و  است: به دربر گرفتهپردازد. كتاب اين مباحث را  تکه با ماشين مي اي در ده فصل به شرح تهيه و دوخت چهل حرفه

هاي ساده، برجسته و حجمي؛ تلفيق  شناسي؛ دوخت چهل تکه اندازي روي پارچه و رنگ ماشين دوخت؛ انجام مقدمات طرح و نقش

وشو و نگهداري از ملزومات دوختي چهل تکه  تکه؛ برش و دوخت چهل تکه با نقوش سنتي؛ شست هاي تزييني روي چهل دوخت

 ماشين؛ مديريت كارگاهي، بازاريابي و فروش محصوالت. دوزي با

 

 9789640729724 شابک: وزيري. ص.184 .1398. مبتکران: تهرانخودآموزخطتحریري.. رضا بابايي، علي.256

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 خط، آموزش انفرادي کلماتکلیدي:

امروزه شاهد گروهي از مردم هستيم كه از دست خط بد خود در رنج هستند. بسياري از اين افراد در اثر نبود  معرفيکتاب:

له اند به اصالح خط خود موفق شوند. بنابراين مؤلف بر اين باور است كه با تمرين و داشتن حوص آموزش صحيح در مدارس نتوانسته

رو با دادن سرمشق و تمرين، مخاطب را به شناختي از خط تحريري  توان به مرتبه اي از خط خوش تحريري رسيد. كتاب پيش مي

 دهد. و انجام آن سوق مي

 

257  شابک: رقعي. ص.296 .1397. نارنج: تهران. زهرا ميرآخورلي، فرامرز آشناي قاسمي سینمايکیارستمي.. النا، آلبرتو.

9786008670384 

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 سينما، كارگرداني کلماتکلیدي:

گر، عکاس، تهيه كننده، گرافيست و همچنين شاعر و نقاش  نويس، تدوين نامه عباس كيارستمي، كارگردان، فيلم معرفيکتاب:

است كه  1382الي  1349هاي او از سال  كيارستمي و همچنين ارائه تصويري منسجم از ساختهايراني بود. اين اثر، تفسيري از آثار 

 پردازد. ها و مفاهيم بومي آثار وي مي البته بيشتر به زمينه

 

258  .1398. آوند دانش: تهران. ميالد عمرانلو .5گیريبنیاديوتکوینمبانيموسیقيشکل. مريو، ميشل/ تروشو، الن.

 9786226661638 شابک: رحلي. ص.60

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 مباني موسيقي، موسيقي، هنر کلماتکلیدي:

گيري بنيادي و تکوين مباني موسيقي پرداخته  جلدي است كه به شکل 9اي  رو جلد پنجم از مجموعه كتاب پيش معرفيکتاب:

شده و در هر جلسه از كالس، مباحث كوتاهي از تئوري موسيقي تدريس  هاي كالسي تدوين محتواي كتاب به صورت درساست. 

 خواني، تمرين آوازي و تربيت شنوايي هستند. خواني، ريتم ها شامل نت اند. تمرين هاي عملي مرتبطي آمده است و تمرين شده
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 9786220012597 شابک: رحلي. ص.186 .1397. مسعود محمدي.:.1سینمافن. محمدي، مسعود/ رفيق، مهديه.259

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش اي، دوازدهم فني و حرفه يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 سينما، فيلمسازي کلماتکلیدي:

ديگر، دستور و قواعد خاص خود را دارد. تنها در صورت هاي  سينما يک زبان ارتباط رسانه اي است و مثل همه زبان معرفيکتاب:

يک اثر سينمايي را شناخت و با آن ارتباطي درست برقرار كرد. كتاب حاضر كه  ةتوان اجزاي تشکيل دهند تسلط به اين زبان، مي

مخاطبان خود بياموزد. در نُه فصل تدوين شده، در تالش است تا قواعد و نکات فني اين رشته را به عنوان يک رسانه جمعي به 

هاي كارگرداني،  برداري و تصويربرداري، نکات فني تصويربرداري و دانستني هاي فيلم آشنايي با سينما، مراحل ساخت فيلم، دوربين

 بخشي از موضوعات اين كتاب هستند.

 

260 نمایشي.عروسک ردستي من: كا. رايت، ليندي.  شابک: رحلي. ص.52 .1398. افق: تهران. پور آيرين غريب هاي

9786003534506 

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 سازي هنرهاي نمايشي، عروسک کلماتکلیدي:

مندان  ها، نه تنها براي نوجوانان، كه براي مربيان هنر و عالقه ها در نمايش آنهاي ساده و استفاده از  ساختن عروسک معرفيکتاب:

كوشد طرز  نمايش عروسکي، مي ةاي به تاريخچ رو ضمن اشاره به عروسک سازي نيز جذاب و كاربردي است. كتاب مصور پيش

 اي و... را به خواننده بياموزد. اي، دستکشي، سايه هاي نخي، ميله ساخت عروسک

 

: تهرانتاریخطراحيگرافیکایران. مبادي مباحث كارشناسي طراحي گرافيک در ارتباط تصويري:. افشار مهاجر، كامران.261

 9786226011617 شابک: خشتي. ص.296 .1398. مؤسسه فرهنگي فاطمي

 هنرجو/ هنرآموزمخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 گرافيک، ارتباط تصويري کلیدي:کلمات

مطالعه تاريخ طراحي گرافيک كشور به شناخت تکامل رشته گرافيک و مباني ارتباط تصويري در ايران كمک خواهد  معرفيکتاب:

هاي هنرهاي تجسمي  ها و نمونه آثار موفق ناشران را در كتاب كاري سازمان ةفصل، تجرب 10رو، مؤلف در  كرد. در كتاب مصور پيش

 قاجار تا ساليان اخير ترسيم كند. ةآورده است. در اين كتاب مؤلف كوشيده است تصويري از وضعيت گرافيک ايران، از دور

 

 .1397. فرهنگي هنري سيب سرخ نيکانمؤسسه : تهرانهايمحليکرمانشاهان.موسیقيدرآیین. پور روناك، احمدي.262

 9786229999233 شابک: رقعي. ص.116

 هنرجومخاطب:

اي، دهم كاردانش، يازدهم كاردانش، دوازدهم  اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 كاردانش

 موسيقي كردي، هنر و فرهنگ، آداب و رسوم کلماتکلیدي:

ها  ها، حکايت ها، داستان هاي فرهنگ در همه جوامع وجود دارد و گاه با افسانه موسيقي به مثابه يکي از زيرمجموعه معرفيکتاب:

هايي از  و احساسات آنان همراه است. اين اثر به موضوع مباني نظري تأثير موسيقي در فرهنگ جامعه اختصاص دارد. در بخش

 محلي آن بوم بررسي شده است. – هاي بومي ها و عزاداري ي كردي در برپايي جشنكتاب نقش نواهاي محلي و سازها



19اردانششمارهکوياوحرفهينامهدورهآموزشفنتابک  

اردانشكو  يا و حرفه يدوره آموزش فن يآموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درس يها تابك يفيفهرست توص  
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: تهران. مسعود ابراهيمي سازي.نوازيوآهنگدانکوچولو)جلددوم(:آموزشبداههموسیقي. بواليوا، الگا/ گتالوا، الگا.263

 9790901464810 شابک: رحلي. ص.132 .1398. گيسا

 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 مباني موسيقي، موسيقي کلماتکلیدي:

اي چندجلدي است كه به زبان كودكانه، خواننده را با برخي از اصول و مباني  كتاب حاضر جلد دوم از مجموعه معرفيکتاب:

ها و  داستان، در اين جلد همراه با تمرين -نوازي و بداهههاي در ژانرهاي مختلف،  نوازي كند. آموزش بداهه موسيقي آشنا مي

 شوند. هاي متعدد، آموزش داده مي تکليف

 

264 آموزشبداههموسیقي. بواليوا، الگا/ گتالوا، الگا. کوچولو: آهنگدان و . گيسا: تهران. مسعود ابراهيمي سازي.نوازي

 9790901464803 شابک: رحلي. ص.120 .1398

 هنرجومخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلي:

 مباني موسيقي، موسيقي کلماتکلیدي:

كند.  اي چندجلدي است كه خواننده را با برخي از اصول و مباني موسيقي آشنا مي كتاب حاضر جلد اول از مجموعه معرفيکتاب:

شوند. مراحل ضروري و مقدماتي درك مباني تئوريک و  آموزش داده مي هاي ريتميک در اين جلد نوازي ها و بداهه جادوي فاصله

 شوند. هاي متعدد، در اين كتاب آموزش داده مي ها و تکليف عملي موسيقي، همراه با تمرين

 

 رقعي. ص.144 .1397. كانون انديشه جوان: تهران...واینکآخرالزمان)تاریخسینمايهالیوود(.. مستغاثي، سعيد.265

 9786001593208 شابک:

 هنرآموزمخاطب:

 سينما، سياست کلماتکلیدي:

گرايانه و  جويانه، مادي هاي سلطه دهنده در ترويج انديشه سينماي هاليوود پرداختي هدفمند، يکپارچه و جهت معرفيکتاب:

هاي اعتقادي،  ترين سويه شناختي، مهم جرياننمايانة قوم برگزيدة يهود و نژاد برتر آمريکايي دارد. در اين كتاب، با رويکردي  منجي

شود. ايدئولوژي آمريکايي، ژانرهاي آخرالزماني، تلقين سبک زندگي، اسالم  سازي هاليوود مطرح مي فرهنگي و سياسي نظام فيلم

 هاي كتاب هستند. ديني از جمله مباحث فصل ستيزي، نژادپرستي صهيوني، سينماي آپوكاليپتيک، و آخرالزمان شبه

 


