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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 ممكن 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 يكي ،امر اين. بگيرند بهره خود هايمهارت و دانش گسترش براي موجود، فرصتي از تا دارند را امكان اين ميانگين، حد از

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

 و انس يادگيري هايشيوه از يكي با است ممكن 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 مكتوب 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، غيرمكتوب استاندارد آموزشي منابع معرفي و ارزيابي و است

 منابع فهرستگان انتشار و تدوين. دهدمي تشكيل را آموزشي تكنولوژي و انتشارات دفتر

 گرفته صورت مبنا همين بر گيرد، دربرمي را منتخب غيرمكتوب و مكتوب 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

 

 تربیتیوآموزشیهایکتابانواع

 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، اينكته 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

 .اثرگذارندنيز  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 تكميل 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

 ارتقاي و اجتماعي روابط رشد عملي، مهارت پرورش علمي، سواد و دانش افزايش

 و معلمان براي افزاييدانش هايكتاب شامل و شوندمي تدوين يادگيرنده

 و مهارتي و آموزاندانش براي عملي و فرايندي هايمهارت پرورش آموزان، دانش

 .هستند معلمان براي روشي

 

 زد؟کتابگزینشبهدستبایدچرا

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

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

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

 هايسياست اتخاذ و غيردرسي هايكتاب توليد استانداردسازي گذاري،سياست با

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

 .كند ايفا آموزشي هاي كتاب پديدآورندگان

 

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

 و شود مي محسوب يادگيري ـ  ياددهي فرايند تقويت و آموزشي محيط ةتوسع

 .رود مي شمار به كشور آموزشي نظام تقويت در كارآمد ابزاري

 

 تربیتیوآموزشیمنابعدهیساماندبیرخانهتشکیل 

 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

 بیشترمنابعباآشنايی
 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

 
 :کتابسامانوبگاه

http//:samanketab.roshdmag.ir 
 

:مكتوبمنابعکیفیتکنترلسامانه  
http samanketab roshd ir 

 

:مكتوبغیرمنابعکیفیتکنترلسامانه  

http standard roshd ir
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 گوناگون انحاي به 828 ةمصوب اهداف تحقق براي است شده موظف آموزشي ريزي برنامه و پژوهش سازمان نامه، آيين اين 5 ماده در   

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

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

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

 .بود خواهد مجاز استاندارد منابع

 آموزشىهایکتابتوصیفىفهرستگانةتهی

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

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

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

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

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



نامهجدولفراوانیموضوعاتدرکتاب
 فراواني موضوع رديف فراواني موضوع رديف

 5 عمومي 10 3 برق 1
 5 كشاورزي 11 15 بهداشت و تربيت كودك 2
 2 مديريت خانواده 12 1  دنيب تربيت 3
 2 مكانيک 13 24 حسابداري و بازرگاني  4
 37 هاي زندگي مهارت 14 42 داستان 5
 1 مواد 15 23 رايانه 6
 9 نثر ادبي و خاطره 16 20 شعر 7
 31 هنر 17 16 تربيتي علوم 8
   18 1 عمران 9
237مجموع    

 

 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
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 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 تفكيک 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 ممكن 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

 

 داریدروپیشکهاینامهکتاب

 در. گيرد برمي در را آن از قبل سال يک و 1399 سال اول چاپ مناسب آموزشي هايكتاب توصيفي فهرست نامه،كتاب از شماره اين   

 وانعن 95 بقية .است شده انتخاب رسيده كتاب عنوان 332 مجموع از كه شويد مي آشنا مناسب كتاب عنوان 237نامه با  كتاب اين

 . اند شده داده تشخيص كتاب نامناسب

 17نشر گويا با  عنوان، 18ترتيب كليد آموزش با  به نامه كتاب اين در شده معرفي مناسب هاي كتاب ترين ناشر، بيش 84 ميان از   
 .دارد عنوان تعلق 14عنوان و آوند دانش با 

 ترين عنوان به ترتيب بيش18عنوان و نشر گويا با  21ديباگران تهران با عنوان و مؤسسه فرهنگي هنري  31انتشارات كليد آموزش با 

 كتاب عنوان 23و  37، 42 با ترتيب به رايانههاي زندگي و  داستان، مهارت نيز موضوعات بين در .داشتند كتاب ارسال در را مشاركت

 .برخوردارند فراواني ترين بيش از مناسب

 

 اطالعاتتنظیمةشیو

 تفكيک 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 چكيده 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 ةچكيد
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 کتابهاینمایه

 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 ب و كنترل كليد دو با نيز نامهكتاب الكترونيكي هاي فايل

 
  

 نامهکتابایندرماهمکاران

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

 :از عبارتند ترتيب به برديم، بهره هايشانهمكاري و نظرات از مجموعه اين سازي آماده در كه معلماني و كارشناسان اسامي. اند بسته كار
عابد بدريان، سيدسعيد بديعي، آذردخت  نسرين اصغري، كبري بابايي، خديجه بختياري، پرستو آريانژاد،طيبه ارشاد، مريم آزادي، جواد آزمون، 

اله رضاعلي،  زنجانبر، روح اميرحسين رحيمياكرم دهقاني،  دباغيان، فرنوشسيدناصر خالقي،  محمدحسن حسيني، ي،غاميعادل پ بهرامي،
منصور  احمد عربگري، زهرا شيرزاد، سهيال عبدلي، آوردكلو، ياسين شكراني، مريم شريفيمحمدي،  نيره شاهشهربانو سرداري، حسن زيار، 

فلسفیسید غالمي، رضا فريدنيا، االشكي، صدف يزاده، يوسف قوجق، مهناز كاركن، محسن ك عباس قديرمحسني، سميه قلي ،علیرضا
سجاد  رضا مهدوي، سيدمحمد ميرحيدري، يرجعفري،زهرا ميرخاور، سيداكبر ممهري ماهوتي، عليرضا متولي، اله مالمير،  روح گلمرادي،

 زاده حبيب يوسف معصومه نوروزي، محمدرضا يمقاني، امير نظري، ، محمدرضا نخعي امرودي سادات منيري، زاده، مژگان مهدي
 

 

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

مخاطب كتاب و در صورت  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 چكيدة كتاب. 
 

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

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

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

 

1 گرایش. شيرواني مقدم، شهريار. مهندسیبرقو کنترل(آشناییبا قدرتو الکترونیک، )ارتباطات، هایآن : تهران.

 9786226589031 شابک: وزيري. ص.306 .1398. دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

 هنرآموز مخاطب:

 اي دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 مهندسي برق کلماتکلیدی:

هاي پيچيدة  ها و اصل هاي دقيق رياضي و قانون ها و رابطه كتاب حاضر به زباني ساده و بدون درگيرشدن در عبارت معرفیکتاب:

هاي آن را دربردارد. سه محور  ه مهندسي برق و شاخهمندان ب آموزان و عالقه علمي و فيزيكي، اطالعات مورد نياز دانشجويان، دانش

هاي مهندسي برق،  آفريني مورد توجه نويسنده است. مهندس كيست و مهندسي برق چيست، گرايش آموزش، پژوهش و پرسش

ي و افزار ها و عنصرهاي سخت هاي عمومي و پايه و اصلي، قطعه هاي درس معرفي اجمالي بزرگان مهندسي برق، فهرست و سرفصل

 هايي از كتاب هستند. هاي بخش هاي علمي و مهندسي عنوان هاي تدوين استاندارد و انجمن ها، مؤسسه دستگاه

 

 ص.218 .1398. كتاب ريرا: تهران.افزارتأسیساتالکتریکیاکودیالآموزشکاربردینرم. بابي، سينا/ حقيقي، مهران پيره.2

 9786226706414 شابک: وزيري.

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 اي، طراحي افزار رايانه مهندسي برق، نرم کلماتکلیدی:

هاي تأسيسات  هاي صنعتي، معموالً براي طراحي نقشه مهندسان طراح عضو سازمان مهندسي و مجريان پروژه معرفیکتاب:

بر ترسيم نياز به محاسبه صحيح  كنند. بخش طراحي تأسيسات الكتريكي، عالوه استفاده مي« الكتريكال اتوكد»افزار  الكتريكي، از نرم

پارامترهاي مرتبط، ازجمله محاسبه حداقل و حداكثر جريان اتصال كوتاه، تنظيم وسايل حفاظتي و ظرفيت ديزل ژنراتور و 

ين عمليات را انجام دهد. كتاب حاضر ضمن آشنا كردن مخاطب با اين تواند تمامي ا افزار مي ترانسفورماتور مناسب دارد. اين نرم

 افزار و راهنمايي كاربردي آن، توضيحات مفصل و جامعي درباره آن آورده است. نرم

 

 .1398. كليد آموزش: تهران.نصبدوربینمداربستهازانتخاباجزاتامشاهدهتصاویربااینترنت. شرفي، سيدمحسن.3

 9786002743084 شابک: رقعي. ص.168

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 دوربين، طراحي صنعتي کلماتکلیدی:

هاي فراواني را بايد در نظر گرفت. اين  هاي مداربسته، نكته خصوص دوربين هاي امنيتي، به در اجرا و نصب سيستم معرفیکتاب:

مداربسته، نحوة   شامل نكاتي كاربردي است كه براي نصب هر نوع دوربين مداربسته بايد لحاظ شوند. شناخت انواع دوربين كتاب

ها، انتقال تصوير، و نكات كاربردي نظم كاري، محتواي اين كتاب را شكل  كشي، مراحل كار در پروژة نصب، تنظيمات دوربين سيم

 دهند. مي
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بهداشتوکودکیاری

 

4 زاده  رويا حاج آموزشایمنیفردیبهکودکان)کتابیمرجعبرایمراقبانکودک(.. بريگز، فريدا/ ام سي ويتي، ميشل.

 9786222430177 شابک: وزيري. ص.260 .1399. مؤسسه فرهنگي آرمان رشد: تهران. دباغي

 والدين/ هنرآموز  مخاطب:

 راهنماي آموزشي، پيشگيري، كودكان کلماتکلیدی:

تأثير گذاشته است. در اين ميان،  هايي نيز دارد كه جوامع بشري را تحت دنياي مدرن امروزي، مخاطرات و ناهنجاري معرفیکتاب:

اساس زندگي اجتماعي انسان،  و اند و كودكان نيز به عنوان پايه هاي خانوادگي و اجتماعي، مشكالت فراواني را به وجود آورده خشونت

هاي الزم براي مراقبان كودك است كه براساس تجربيات  اي از دستورالعمل اند. كتاب حاضر مجموعه امان نماندهاز آزار و تعرض در

هاي اجتماعي تنظيم شده  عملي در راستاي حفظ سالمت روحي و جسمي كودكان و براي پيشگيري از رويدادهاي ناگوار در محيط

 است.

 

5 19آنچهالزماستدربارهکووید. كشورها و متخصصين برجسته  اساتيد دانشگاه. ویروسجهشبدانیم: یافتهوکورونا

 9786002388773 شابک: پالتويي. ص.232 .1399. تيمورزاده: تهران.بیمارینوپدیدناشیازآن

 والدين/ مدير/ هنرآموز مخاطب:

 ها بيماري کلماتکلیدی:

هاي آن،  است. آشنايي با ويروس، نشانه 19كاربردي دربارة ويروس كوويد كتاب حاضر حاوي اطالعاتي علمي و  معرفیکتاب:

، كرونا و دستگاه گوارش، عوارض 19چگونگي پيشگيري از آلودگي، مشكالت تنفسي و تنفس مصنوعي، قابليت درمان كوويد 

 هاي تصويربرداري از جمله موضوعات كتاب هستند. ويروس در مغز و اعصاب، و تشخيص با روش

 

6 اخالقی،جریان. ابوطالبي احمدي، تقي. روانی، عاطفی، شناختی، جسمانی، ابعاد تربیتیکودکاندر هایرشدیو

 9789644512926 شابک: رقعي. ص.352 .1399. انجمن اوليا و مربيان: تهران.معنویواجتماعی

 مدير/ هنرآموز والدين/   مخاطب:

 ، اخالق جنسي، فرزندپروري، انگيزه سرگرميمراحل رشد و تحول، بازي و  کلماتکلیدی:

رواني،  –هاي رشدي و تربيتي كودكان در ابعاد جسماني، شناختي، عاطفي  فصل به بيان جريان 8كتاب حاضر در  معرفیکتاب:

بازي  اسبابدبستاني، تعليم و تربيت رشدمدار كودكان، نقش  اخالقي، معنوي و اجتماعي پرداخته است. تعليم و تربيت كودكان پيش

هاي تربيتي فرزندپروري والدين، تاثير انگيزش و انگيزه در تعامالت كودكان،  در تعليم و تربيت كودك، تربيت ديني كودك، سبک

 تكنولوژي و ابزارهاي نوپديد در فرايند تعليم و تربيت موضوعات فصول مختلف اين كتاب است.

 

7 . روبين، آلن ال.  شابک: وزيري. ص.386 .1399. آوند دانش: تهران. زاده صفار حاجيانسيه  .For Dummiesدیابت

9786222620097 

 هنرآموز مخاطب:

 ها، ديابت، تغذيه، ورزش بيماري کلماتکلیدی:

موضوع اين كتاب كه بيست فصل دارد، ديابت است. نويسنده درباره مطلب زير توضيحات مفصلي داده است:  معرفیکتاب:

هاي جديد درباره رژيم غذايي و ورزش و درمان ديابت با جراحي.  گيري قند خون و ايده هاي جديد در اندازه روشداروهاي جديد و 

دهد. آشنايي با انواع ديابت،  همچنين اطالعات جديدي درباره ديابت كودكان داده و درباره شغل افراد ديابتي مطالبي شرح مي

 كتاب تنها براِي بزرگساالن مناسب است. كتاب است.هاي  تغذيه سالم و ديابت و پيري ازجمله فصل
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8 . سادات جالدتي، نفيسه. کودکان تغذیه همراه تکمیلیبه مادری(سال)2-6راهنمایتغذیه مهر . تيمورزاده :تهران.

 9786002388339 شابک: پالتويي. ص.120 .1398

 هنرجو مخاطب:

 اي دهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 غذا، تغذيه كودكان کلیدی:کلمات

چگونگي تغذية كودكان شيرخوار براي بيشتر والدين موضوعي است كه به آموزش و يادگيري نياز دارد. در كتاب  معرفیکتاب:

تا دو ساله، و به  1ماهه،  12حاضر چيستي تغذية تكميلي و چگونگي آن تشريح شده است. سپس دربارة تغذية كودك شش تا 

 وعده و صبحانه نيز از ديگر مطالب كتاب هستند. تا شش ساله، نكاتي آمده است. دستورهاي متنوع ميان همين ترتيب دو

 

. مهتاب عيوضي، سامان خليلي ساماني (.IBSپذیر)تحریکیسندرمروده. مک ناير، پاتريشيا/ دين، كارولين/ ويلر، كريستين.9

 9786226661843 شابک: وزيري. ص.384 .1399. آوند دانش: تهران

 هنرآموز مخاطب:

 ها، درمان، دستگاه گوارش بيماري کلماتکلیدی:

اين بيماري، نوعي اختالل در عملكرد روده است كه با درد مزمن در ناحيه شكم، احساس ناراحتي، نفخ و تغييرات  معرفیکتاب:

توانند عالمت غالب باشند كه ممكن  يا يبوست مي شود. اسهال اي، بدون هرگونه علت ارگانيک ديگري، مشخص مي در عادات روده

دهد و در يافتن پزشک و برنامه درماني  هاي اين بيماري را توضيح مي است به صورت متناوب ظاهر شوند. كتاب حاضر تمام جنبه

ورزشي ارائه هاي  ها و رژيم غذايي سالم و برنامه كند. همچنين اطالعات به روزي درباره جديدترين آزمايش مناسب كمک مي

 دهد. مي

 

10 اکسیدان بار، غذاهاي شفابخش: يان درماني غذاهاي ز فرهنگ تغذيه و رژيم. جو شواركز، . آنتی چرب، ها،اسیدهای

پروبیوتیک ها، چربیپروتئین، ها، مکملفیبر، معدنی.کلسترول، مواد . تيمورزاده: تهران. راد علي ابطحي هایغذاییو

 9786002388704 شابک: پالتويي. ص.60 .1399

 هنرآموز مخاطب:

 تغذيه، رژيم غذايي کلماتکلیدی:

جلدي، در مطالبي فشرده و كاربردي، به زبان ساده، به موضوع سالمت و مواد  اي هشت كتاب حاضر از مجموعه معرفیکتاب:

؛ 6و امگا  3جمله دربارة اسيدهاي چرب امگاشود. در هر فصل از كتاب محتوايي كاربردي آمده است؛ از  غذايي مربوط مي

 ها و مواد معدني. هاي غذايي، چربي ها؛ پروتئين، ماهي، مكمل ها؛ پروبيوتيک اكسيدان آنتي

 

11 . راد علي ابطحي هایاعصابوروان.بیماری بار، غذاهاي شفابخش: يان درماني غذاهاي ز فرهنگ تغذيه و رژيم. جو شواركز، .

 9786002388674 شابک: پالتويي. ص.60 .1399. تيمورزاده: تهران

 هنرآموز مخاطب:

 ها تغذيه، رژيم غذايي، بيماري کلماتکلیدی:

هاي اعصاب و روان مربوط  بيماري درماني موضوع فرهنگ تغذيه و رژيمجلدي، به  اي هشت كتاب حاضر از مجموعه معرفیکتاب:

 ،شود. در هر فصل از كتاب محتوايي كاربردي آمده است؛ از جمله: تغذيه و اختالالت خلق؛ تغذيه و بيماري مولتيپل اسكلروزيس مي

 خوردن سريع و غير معمول. ،فعالي تغذيه و بيش ،تغذيه و بيماري پاركينسون
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هایبیماریمووناخن،هایپوست،بیماری بار، غذاهاي شفابخش: يان درماني غذاهاي ز رژيمفرهنگ تغذيه و . جو شواركز، .12

 .1399. تيمورزاده: تهران. راد علي ابطحي هایچشم.بیماریها،سالمتدهانودندان،سوختگیسرطان،سالمندان،زنان،

 9786002388681 شابک: پالتويي. ص.72

 هنرآموز مخاطب:

 هاي دهان و دندان، تغذيه رژيم غذايي، بيماري کلیدی:کلمات

جلدي، در مطالبي فشرده و كاربردي، به زبان ساده، به موضوع فرهنگ تغذيه در  اي هشت كتاب حاضر از مجموعه معرفیکتاب:

 ،هاي پوست و بيماريشود. در هر فصل از كتاب محتوايي كاربردي آمده است؛ از جمله دربارة تغذيه  ها مربوط مي كنترل بيماري

هاي  تغذيه و بيماري و تغذيه و سالمت دهان و دندان ،ها سوختگي ،سرطان ،تغذيه والكليسم، و سالمندان ،هاي زنان تغذيه و بيماري

 چشم.

 

. راد ابطحيعلي  هایدستگاهگوارش.بیماری بار، غذاهاي شفابخش: يان درماني غذاهاي ز فرهنگ تغذيه و رژيم. جو شواركز، .13

 9786002388650 شابک: پالتويي. ص.72 .1399. تيمورزاده: تهران

 هنرآموز مخاطب:

 ها، دستگاه گوارش رژيم غذايي، بيماري کلماتکلیدی:

  هاي دستگاه مربوط به بيماري درماني موضوع فرهنگ تغذيه و رژيمجلدي، به  اي هشت كتاب حاضر از مجموعه معرفیکتاب:

تغذيه و  ،شود. در هر فصل از كتاب محتوايي كاربردي آمده است؛ از جمله: تغذيه و اختالالت هضم غذاي خوراكي گوارش مربوط مي

 پذير. تغذيه و كاهش سندروم رودة تحريک ،التهاب روده ،تغذيه و التهاب معده ،التهاب و عفونت مجاري تحتاني

 

14 بیماری بار، غذاهاي شفابخش: يان درماني غذاهاي ز فرهنگ تغذيه و رژيم. جو شواركز، . عفونی، مفصل،های التهاب

 شابک: پالتويي. ص.72 .1399. تيمورزاده: تهران. راد علي ابطحي هایغددومتابولیسم.بیماریهایعضالنیاسکلتی،بیماری

9786002388667 

 هنرآموز مخاطب:

 ها، تغذيه رژيم غذايي، بيماري کلیدی:کلمات

شود.  هاي عفوني مربوط مي بيماري درماني موضوع فرهنگ تغذيه و رژيمجلدي، به  اي هشت كتاب حاضر از مجموعه معرفیکتاب:

 تغذيه و ،تغذيه و التهاب مفاصل ،هاي عفوني در هر فصل از كتاب محتوايي كاربردي آمده است؛ از جمله: تغذيه و بيماري

 هاي غدد.  تغذيه و بيماري و هاي عضالني و اسكلتي بيماري

 

بیماری بار، غذاهاي شفابخش: يان درماني غذاهاي ز فرهنگ تغذيه و رژيم. جو شواركز، .15 دستگاهتنفس،هایقلبوعروق،

 9786002388636 شابک: پالتويي. ص.72 .1399. تيمورزاده: تهران. راد علي ابطحي کلیهومجاریادراری،خون.

 هنرآموز مخاطب:

 رژيم غذايي، دستگاه گردش خون، دستگاه گوارش کلماتکلیدی:

هاي قلب و عروق  مربوط به بيماري درماني موضوع فرهنگ تغذيه و رژيمجلدي، به  اي هشت كتاب حاضر از مجموعه معرفیکتاب:

شود. در هر بخش از كتاب محتوايي كاربردي دربارة تغذيه و  هاي تنفس، كليه و مجاري ادراري و خون مربوط مي و دستگاه

 ها آمده است. هاي يكي از اين دستگاه بيماري
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16 وسبزیخواصمیوه شفابخش:بار، غذاهاي  يان درماني غذاهاي ز فرهنگ تغذيه و رژيم. جو شواركز، . . راد علي ابطحي ها.ها

 9786002388711 شابک: پالتويي. ص.84 .1399. تيمورزاده: تهران

 هنرآموز مخاطب:

 رژيم غذايي، تغذيه کلماتکلیدی:

ها و  ميوهجلدي، در مطالبي فشرده و كاربردي، به زبان ساده، به موضوع خواص  اي هشت كتاب حاضر از مجموعه معرفیکتاب:

آلو  ،آجيل و تنقالت ،ها و سالمتي شود. در هر فصل از كتاب محتوايي كاربردي آمده است؛ از جمله دربارة ميوه ها مربوط مي سبزي

 گوشت.و  گالبي ،خرمالو ،مرغ تخم ،پنير ،بروكلي ،باقال ،انجير ،و گوجه

 

آلرژیوواکنشنسبتبههایغذایی،رژیم بار، غذاهاي شفابخش: يان زدرماني غذاهاي  فرهنگ تغذيه و رژيم. جو شواركز، .17

 ص.72 .1399. تيمورزاده: تهران. راد علي ابطحي هایمتقابلداروباغذا.موادغذایی،چاقی،الغری،سیستمایمنی،واکنش

 9786002388698 شابک: پالتويي.

 هنرآموز مخاطب:

 ايمنيرژيم غذايي، تغذيه،  کلماتکلیدی:

جلدي، در مطالبي فشرده و كاربردي، به زبان ساده، به موضوع فرهنگ تغذيه در  اي هشت كتاب حاضر از مجموعه معرفیکتاب:

هاي غذايي )تغذيه و  شود. در هر فصل از كتاب محتوايي كاربردي آمده است؛ از جمله دربارة رژيم ها مربوط مي كنترل بيماري

وزن، تغذية مناسب براي افزايش انرژي و تقويت بدن(؛ آلرژي و واكنش نسبت به مواد غذايي  ورزش، رژيم مناسب براي كاهش

 هاي متقابل دارو با غذا(. )چاقي، تغذيه و الغري، دستگاه دفاعي، و واكنش

 

واقعیکههاییاززندگیهایسازنده:درسپرورشفرزندباداستان كليدهاي تربيت كودكان و نوجوانان:. اسميت، پل.18

می بگذارند.والدین میان در فرزندانشان با  شابک: رقعي. ص.336 .1399. صابرين: تهران. االسالمي گيتا شيخ توانند

9786226665315 

 والدين/ هنرآموز  مخاطب:

 هاي رفتاري تعليم و تربيت، والدين، مهارت کلماتکلیدی:

ها را از  زندگي خود، تدابيرشان را به فرزندان منتقل كنند تا در نتيجه آنخواهند در طول  بسياري از والدين مي معرفیکتاب:

داستان از افراد مختلف در سرتاسر دنياست  101گير اشتباهات احتمالي زندگي معاف كنند. اين كتاب شامل  ارتكاب دردناك و وقت

ده جامعه امروز پرورش دهند. اين كتاب به مخاطب كند تا فرزندان خود را مطابق با نيازهاي متنوع و فزاين و به والدين كمک مي

 خواهد باشد، در او شكل بگيرد. كسي كه مي كسي كه هست و آن كند تا آن كمک مي

تربیتبدنی

 

 ص.182 .1399. كلک زرين: تهران.هندبالگریمینیراهنمایمربی. علي/ عظيمي، رضا درزابي، تيمور/ دارچيني، محسن.19

 9786008576846 شابک: وزيري.

 هنرآموز مخاطب:

 حركتي -هاي حسي  ، فعاليت علوم ورزشي، بازي و سرگرمي کلماتکلیدی:

باشد. اين  سال مي 10تا  6هندبال يا هندبال كودكان ورزشي بر مبناي بازي هندبال و مخصوص كودكان  ميني معرفیکتاب:

كند. در اين كتاب تالش شده  ها را نيز ارضا مي كند، حس ماجراجويي آن ميكه نياز كودكان را به بازي برآورده  ورزش عالوه بر اين

اي براي آموزش و تمرينات هندبال در سنين باالتر ايجاد شود. كتاب در دو بخش مجزا  هاي متنوع، پايه است با استفاده از بازي

 ها پرداخته است. مهارت ها و بخش دوم به صورت اجمالي به اصول تدوين شده است. بخش اول مربوط به بازي
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 حسابداریوبازرگانی

 

ازصفرتاصدویدیومارکتینگ:مفاهیماستراتژی،اسراربازاریابی،برندسازی،ساختوتولیدانواع. نبوي، محسن.20

 9786002742636 شابک: رقعي. ص.128 .1398. كليد آموزش: تهران.فرمها

 هنرآموز مخاطب:

 بازاريابي کلماتکلیدی:

وارد در دنياي ديجيتال ماركتينگ ديد خوبي  كوشد به افراد تازه كتاب حاضر در تكميل كتابي از مجموعة خود، مي معرفیکتاب:

در استفاده از مفاهيمي مانند استراتژي و اسرار ويديو ماركتينگ بدهد. مفاهيم اين موضوع، استراتژي و اسرار بازاريابي با ويديو 

 جمله مطالب كتاب هستند. ماركتينگ از

 

 9786227251449 شابک: رقعي. ص.296 .1399. هورمزد: تهران.اصولوضوابطمالیدرمدارس. اخترشناس، فرزاد.21

 مدير/ كارشناسان مخاطب:

 ها مديريت مالي، مديريت آموزش و پرورش، مدرسه کلماتکلیدی:

هاي  مديران را با مسائل مالي مدرسه آشنا كند. محتوا بر مبناي نياز دورهدر اين كتاب نويسنده كوشيده است  معرفیکتاب:

است. همچنين شرح اصول مرتبط با امور مالي  هاي دولتي تدوين شده و در آن بر قوانين و مقررات مالي تأكيد شده تحصيلي مدرسه

ها، قراردادها  ها و پرداخت و حساب بانكي، هزينه ها آمده است. تحويل و تحول و شوراي مالي مدرسه، منابع مالي و درآمدها مدرسه

 و اموال، حسابرسي و انبارداري از جمله موضوعات كتاب هستند.

 

22 داستاناقتصاد. شيلر، رابرت. چگونه میروایی: . سعيد زرگريان سازند.هایویروسیرخدادهایبزرگاقتصادیرا

 9786226650526 شابک: رقعي. ص.424 .1399. آموخته: اصفهان

 هنرآموز مخاطب:

 شناسي شناسي، جامعه هاي روان اقتصاد، جنبه کلماتکلیدی:

كند. نويسنده  هاي عموم جامعه از تحوالت و رخدادهاي اقتصادي اشاره مي ها و برداشت اين كتاب به اهميت داستان معرفیکتاب:

هاي روزمره يا  قول ها و نقل شويد كه روايت با مطالعه كتاب متوجه مي كند. شما را با پشت پرده آمارهاي خشک اقتصاددانان آشنا مي

هاي  هاي فعلي يا آتي شما تأثير بگذارد. در كتاب مثال گيري تواند روي تصميم هاي اقتصادي گذشته، مي خاطر آوردن بحران حتي به

اند. همچنين  اي تاريخي داشته ها پيشينه اغلب آنخود شكل نگرفته و  خودي ها به زيادي آورده شده تا به شما نشان دهد كه روايت

 تري بگيريد. هاي منطقي هاي اقتصادي داشته باشيد و تصميم آموزيد كه چگونه درك درستي از داستان مي

 

 وزيري. ص.328 .1399. آوند دانش: تهران. سينا عمرانلو .For Dummiesبازاریابیدیجیتال. ديس، رايان/ هنبري، راس.23

 9786226661973 شابک:

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 بازاريابي، مديريت، علم رايانه کلماتکلیدی:

بوك،  اي ديجيتال، مانند گوگل، فيسه وجو و رسانه جست ايد بسترهاي همواره در حال تغييرها ب امروزه شركت معرفیکتاب:

يوتيوب و حتي ايميل و تلفن همراه را به كار گيرند تا هم مشتري كسب كنند و هم با مشتريان در ارتباط باشند. اين كتاب براي 

 وكار تدوين شده است. بازاريابان و صاحبان كسب
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14 

 

كليد : تهران.برایافزایشفروشباشناختعملکردمغزترفندجدید23بازاریابیعصبی:. بقوسيان، ژان/ جوزي، آذر.24

 9786002741653 شابک: رقعي. ص.144 .1398. آموزش

 هنرآموز مخاطب:

 بازاريابي کلماتکلیدی:

پسندند، مخاطبان  هاي متفاوت را مي هايي كه به دنبال افزايش فروش هستند و آزمودن روش فروشندگان و بازارياب معرفیکتاب:

بعدي، مدل  كتاب خواهند بود. ورود به مغز مشتري و برمالشدن راز، ورود به دنياي مغز قديم، مكالمه با مغز قديم، بازاريابي پنجاين 

 ترفند بازاريابي عصبي از جمله موضوعات اين كتاب هستند. 23مشتري در بازاريابي عصبي، تأثير ديگران در تصميمات و 

 

25  ص.394 .1399. آوند دانش: تهران. آرش سلطانعلي .ForDummiesبرندسازی. شنک، بارباراچياراوال، بيل/ فيندلي .

 9786222620080 شابک: وزيري.

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 استراتژيک، بازاريابيكسب و كار، مديريت  کلماتکلیدی:

ها و  وكار بسيار اهميت يافته است. اين كتاب، با زبان ساده و روان و از طريق مثال امروزه برندساري در دنياي كسب معرفیکتاب:

اي متفاوت از  كند تصوير دلخواهي از برندتان ترسيم كنيد. هركدام از شش بخش كتاب به مرحله شواهد قابل فهم، به شما كمک مي

آن، ساختن برند براساس آن مباني، عرضه كردن برند، به كارگرفتن   پردازد: آشنايي با زبان برندسازي و مباني فرايند برندسازي مي

 برند، حفاظت از برند و مديريت آن.

 

 9786002742759 شابک: وزيري. ص.272 .1398. كليد آموزش: تهران.هایمیلیاردیتماس. استقامت، بهزاد.26

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 بازاركار، بازاريابي، حسابداري کلماتکلیدی:

كنند و اميدوارند مشتريان با شركت تماس بگيرند و  هاي زيادي را صرف تبليغات مي ها هزينه ها و شركت سازمان معرفیکتاب:

دانند. غافل  اقتصادي را مقصر مي ان، عوامل بيروني مانند وضعيت بدافتد. اكثر مدير اما معموالً اين اتفاق نميكاال يا خدماتي بخرند؛ 

دهند كه به داليل مختلف، مانند عالقه نداشتن به شغل، ندانستن آداب مذاكره تلفني و... باعث  ها پاسخ مي كه افرادي به تلفن از اين

ها و بازاريابان و فروشندگان تلفني و همچنين اپراتورها  واجه شوند. اين كتاب به مديران سازمانها با در بسته م شوند مشتري مي

 كند نياز مشتري را برآورده كرده و فروش ميلياردي را تجربه كنند. كمک مي

 

27 مالی. ناصري، حامد. حسابداری  شابک: وزيري. ص.166 .1399. مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران: تهران.

9786222182861 

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 حسابداري، اصول و مباني، كمک آموزشي کلماتکلیدی:

اي فارغ از  خواننده شده است تا هر آن بيان  ها با مدارك مثبته در اين كتاب، از تأسيس يک شركت تا بستن حساب معرفیکتاب:

مند شود و در كسب و كار خود، آن را به كار گيرد. نويسنده رئوس كلي مباحث حسابداري  داشتن علم حسابداري، بتواند از آن بهره

است، به نحوي كه بتوان در ها را در حوزه حرفه حسابداري آورده  ها، اطالعات مالي، قوانين و مقررات، استانداردها و بخشنامه شركت

تواند در يک شركت مشغول به كار شود يا از مطالب آن براي  اي از آن استفاده كرد. خواننده بعد از مطالعه اين كتاب مي كار حرفه

 كسب و كار خود استفاده كند.
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28 حسابداریمؤسساتبازرگانی. ناصري، حامد/ قادري، عاطفه.  .1398. ديباگران تهرانمؤسسه فرهنگي هنري : تهران.

 9786222181550 شابک: وزيري. ص.188

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 حسابداري، اصول و مباني، كمک آموزشي کلماتکلیدی:

خصوص در مبحث حسابداري عملي است.  دروس تخصصي رشته حسابداري، به اين كتاب مكمل مناسبي براي معرفیکتاب:

جويان، از آخرين قوانين و نحوه  ها و مؤسسات، براي هنرآموزان و هنر نويسنده با ارائه گام به گام نحوه حسابداري عملي در شركت

لحاظ مالكيت، به سه دسته تعاوني، عمومي و  ها در حسابداري استفاده كرده است. او ابتدا مؤسسات را از ها و گزارش تكميل فرم

 . خصوصي تقسيم كرده است. سپس...

 

آوند : تهران. مريم مهذب .For Dummiesرایتوعالئمتجاریحقثبتاختراع،کپی. چارمسون، هنري/ بوچاكا، جان.29

 9786226661942 شابک: وزيري. ص.418 .1399. دانش

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 اختراعات، راهنماي آموزشي، حسابداري کلماتکلیدی:

در اين كتاب، خيلي ساده ماهيت، عملكرد و كاربرد اصلي حقوق مالكيت فكري توضيح داده شده است؛ ازجمله  معرفیکتاب:

توان حقوق مالكيت فكري خود را در مقابل رقبا به دست آورد و مديريت كرد يا به طرزي سودمند و از طريق  ونه ميكه چگ اين

دهد كه چگونه توان  ها بهره برد. اين راهنماي آسان و كاربردي نشان مي هاي ارزشمند، از آن هاي صدور مجوز و ساير طرح نامه توافق

 . بي كرد و...بالقوه تجاري ايده را بايد ارزيا

 

30 کار. جواد محمد نمازيان، سعيد/ حسيني، سيد. خودآموزحسابداریبازار . مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران: تهران.

 9786222183264 شابک: رحلي. ص.156 .1399

 هنرجو مخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 ها اي، تمرين راهنمايي حرفهحسابداري،  کلماتکلیدی:

مندان يادگيري  اي موردنياز عالقه واقعي كار حسابداري، اطالعات پايه نويسنده كوشيده است با توجه به محيط معرفیکتاب:

كليات اند؛ از جمله:  شده صورت خودآموز و به زبان ساده و كامل عرضه حسابداري را ارائه دهد. اطالعات حسابداري در اين كتاب به

 ،هاي مالي بسط اطالعات و تهية صورت ،استناد و مدارك حسابداري ،حساب چيست ،معادلة اساسي حسابداري ،عمومي حسابداري

 حسابداري مؤسسات بازرگاني. و عمليات پايان سال مالي ،حقوق و دستمزد
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هاي فرهنگي و هنري،  اي و كاردانش كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش فني و حرفه يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش

16 

 

31 راهعملیوسریعبرایریزیثروتمنددفتربرنامه. ناظمي، نديم. کارتانوافزایشدرآمدکسبشدن: ضريح : مشهد.

 9786004763806 شابک: رقعي. ص.160 .1399. آفتاب

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 كسب و كار، موفقيت، ثروتمندان کلماتکلیدی:

شود تا بتوانيد حداقل درآمد خود  صورت مدون و منظم ذهن تنظيم مي بهتمرين و سؤال كليدي  120اين كتاب با  معرفیکتاب:

وكار خودشان هستند يا  برابر كنيد. اين كتاب براي افرادي تهيه شده است كه يا صاحب كسب 3را در يک سال آينده حداقل 

شود؛ يعني پايه اساسي و اولين  م ميگذاري انجا گرايي و هدف وكاري براي خودشان راه بيندازند. در فصل اول هدف خواهند كسب مي

شود. در فصل  دهد. در انتهاي فصل اول با مطرح كردن سؤاالتي هدف و مسير شما معين مي وكار را نشان مي قدم براي رشد كسب

  وص به خود را دارد. در فصل سوم....هاي مخص كند و تأثير آن در رسيدن به هدف كه تمرين دوم مفهوم تعهد را بررسي مي

 

اگرایدهیامحصول. كاردون، گرنت.32 نفروشید،کالفروش؛تنهاراهبقا: . نژاد شايان تقي تانپسمعرکهاست!.هتانرا

 9786226650458 شابک: رقعي. ص.240 .1399. آموخته: اصفهان

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 كسب و كار، حسابداري، راهنماي آموزشي کلماتکلیدی:

فروش مانند روغني است كه هر اقتصادي به آن نياز دارد، روغني كه هر شغلي، چه قديمي و چه جديد، بدون آن از  معرفیکتاب:

ه تبادل كاال و ارز داللت ندارد. در اين كتاب مفهوم فروش باز تر شده است و ديگر فقط ب رود. امروزه مفهوم فروش گسترده بين مي

ها افراد را  كند در دنيايي كه تعداد انتخاب شود. اين كتاب به شما كمک مي هاي فراوان ارائه مي شده و قواعد جديد اين كار با مثال

 گيج كرده است، انتخابي متمايز برايشان خلق كنيد.

 

33 کارعملیحسابداریمقدماتیشاخهکاردانشکتاب. ناظري، قاسم.  رحلي. ص.260 .1399. فرشتگان فردا: گيالوند.

 9786226610568 شابک:

 هنرجو مخاطب:

 يازدهم كاردانشپایهتحصیلی:

 هاي شغلي حسابداري، راهنماي آموزشي، مهارت کلماتکلیدی:

کتاب: بندي، تلخيص و گزارشگري  ثبت، طبقه طريق شناسايي،حسابداري عبارت است از سيستم اطالعاتي كه از  معرفی

دهد. اين كتاب حاوي يازده فصل است  كنندگان از اطالعات حسابداري قرار مي رويدادهاي مالي، اطالعات الزم را در اختيار استفاده

ه حسابداري را هايي مانند سند حسابداري چيست يا مفهوم چرخ ، پاسخ و تمرين است. پرسش كه هر فصل آن، شامل پرسش

 شود. هايي آورده مي شده، سپس تمرين ها پاسخ داده  توضيح دهيد. در ادامه اين پرسش
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34 اخراج. كتابخانه موفقيت برايان تريسي:. تريسي، برايان. . كليد آموزش: تهران. ژان بقوسيان، بنفشه عطرسائي استخدامو

 9786002740854 شابک: رقعي. ص.104 .1398

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 مديريت نيروي انساني، مديريت و سازماندهي کلماتکلیدی:

هاي استخدام و اخراج، بهبود عملكرد و سود و هماهنگي بيشتر در دفتر يا محيط كار،  هاي ارتقاي مهارت روش معرفیکتاب:

شود. يافتن داوطلبان مناسب،  ند كه بهترين نظرات مديران و كارشناسان برتر مديريت را شامل ميموضوع اصلي اين كتاب هست

ها، مذاكره دربارة حقوق، دو دليل اصلي ناكامي كارمند، ديدگاه درست در اخراج و نگاتي كاربردي در اين  ها و معرف بررسي رزومه

 زمينه، از مفاهيم كتاب حاضر هستند.

 

35  .1398. كليد آموزش: تهران. ژان بقوسيان، بنفشه عطرسائي بازاریابی. كتابخانه موفقيت برايان تريسي:. برايانتريسي، .

 9786002742810 شابک: رقعي. ص.112

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 بازاريابي، بازاركار کلماتکلیدی:

کتاب: آموزد كه براي بهبود نتايج بازاريابي  هايي كليدي و كاربردي از بازاريابي را به مخاطب مي كتاب حاضر ايده معرفی

روند. چهار روش بازاريابي موفق، سه سؤال كليدي در بازاريابي، استفاده از استراتژي ضربة غافلگيرانه، چهار  استراتژيک به كار مي

 دهند. بازاريابي، محتواي اين كتاب را شكل مي روش تحول كسب و كار، و نكات كاربردي

 

. كليد آموزش: تهران. ژان بقوسيان، بنفشه عطرسائي خالقیتوحلمسئله. كتابخانه موفقيت برايان تريسي:. تريسي، برايان.36

 9786002743404 شابک: رقعي. ص.112 .1399

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 انديشه و تفكر، حل مسئله، خالقيت کلماتکلیدی:

تواند براي تغيير مسير كاري يا تحول كل شركت كافي باشد. هفت منبع نوآوري، مهندسي ارزش،  هر ايدة جديد مي معرفیکتاب:

 ها نكتة كاربردي از موضوعات كتاب هستند. ل مسئله در هفت مرحله و دهمحرك خالقيت، ح روش طوفان ذهني، سه

 

 .1398. كليد آموزش: تهران. ژان بقوسيان، بنفشه عطرسائي فروشموفق. كتابخانه موفقيت برايان تريسي:. تريسي، برايان.37

 9786002742858 شابک: رقعي. ص.128

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 موفقيت، خريد و فروش کلماتکلیدی:

عملكرد فروش در اين كتاب مطرح  العادة هاي خاص براي بهبود فوق ها و استراتژي ها، تكنيک اي از روش مجموعه معرفیکتاب:

خدمات عالي به مشتريان،  ههاي ارائ اي مشتريان، پاسخ به اعتراضات مشتريان، روش حرفه كردن افراد، جذب كليد قانع  اند. سه شده

 ها نكتة كاربردي از موضوعات كتاب هستند. مديريت مؤثر زمان و ده
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 .1398. كليد آموزش: تهران. ژان بقوسيان، بنفشه عطرسائي مدیریتفروش. كتابخانه موفقيت برايان تريسي:. تريسي، برايان.38

 9786002742704 شابک: رقعي. ص.128

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 خريد و فروش، مديريت کلماتکلیدی:

بهترشدن نيروي فروش، افزايش فروش و هماهنگي  هاي كليدي براي ها، اصول و تكنيک ها، روش اي از ايده مجموعه معرفیکتاب:

شناسي فروش موفق، پرورش فروشندگان موفق، استفاده از روش كاني، مديريت  اند. روان بيشتر فروشندگان، در اين كتاب گردآمده

  اند. ها نكتة كاربردي در اين كتاب مطرح شده بر اساس اهداف فروش، چهار كليد پرورش فروشندگان و ده

 

 ص.112 .1399. كليد آموزش: تهران. ژان بقوسيان، بنفشه عطرسائي مذاکره. كتابخانه موفقيت برايان تريسي:. تريسي، برايان.39

 9786002743374 شابک: رقعي.

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 موفقيت، موفقيت شغلي کلماتکلیدی:

كوشد به مخاطب بياموزد چگونه در ارتباطات، معامالت و تعامالت كاري بهتر مذاكره كند. نويسنده  كتاب حاضر مي کتاب:معرفی

با همين هدف به اين مطالب پرداخته است: شش شيوة كليدي مذاكره؛ نحوة استفاده از زمان براي موفقيت در مذاكره؛ استفاده از 

 شدن براي مذاكره و ورود قدرتمندانه. چهار؛ آماده كارگيري قانون روش عمل متقابل؛ به

 

گالدیاتورهایویدیومارکتینگ:مفاهیماستراتژی،اسراربازاریابی،برندسازی،ساختوتولیدانواع. نبوي، محسن.40

 9786002742629 شابک: رقعي. ص.160 .1398. كليد آموزش: تهران.فرمها

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 بازاريابي کلماتکلیدی:

وارد به دنياي ديجيتال ماركتينگ معرفي  هاي موفقيت در بازاريابي را به مخاطب تازه كتاب حاضر تعدادي از راه معرفیکتاب:

 هاي مختلف ويديويي از جمله موارد آن هستند. و فرم كند. ساخت محتواي ويديويي، از جمله برندسازي، ساخت و توليد ويديو مي

 

41 )کایزن(. پور، محسن گل. ژاپنی مدیریت  شابک: وزيري. ص.204 .1399. مؤسسه فرهنگي آرمان رشد: تهران.

9786222434786 

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 يازدهم كاردانشپایهتحصیلی:

 رفتار فرديشناسي تحولي،  مديريت، روان کلماتکلیدی:

اما اساس آن  ؛چند يک الگوي مديريتي است است. كايزن هر« بهبود مستمر»كايزن يک اصطالح ژاپني به معناي  معرفیکتاب:

فصل، به خوانندگانش كمک كند تا با دقت بيشتر و تغيير  8بر تحول فردي و تغيير نگرش انسان است. كتاب حاضر سعي دارد، در 

ترين موانعي را كه در مسير زندگي يا كارشان وجود دارد از ميان بردارند و همواره در راه بهبود  رين و بغرنجت در روند فعاليت، بزرگ

 مستمر قرار بگيرند.
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42 خانواده. رودي، كميل. مالی مدیران حساب دفتر عمارت: معمار  شابک: وزيري. ص.80 .1399. قدياني: تهران.

9786000809553 

 هنرآموزهنرجو/  مخاطب:

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

 حسابداري، مديريت مالي کلماتکلیدی:

هاست و رساندن پول به آخر ماه و سال، هنر  اند؛ حساب و كتاب دست آن ها مدير مالي ها، زن خانهدر بيشتر  معرفیکتاب:

ها و رفتارهاي مالي است كه افزايش آن، رشد اقتصادي فرد و  ها، گرايش ها، مهارت اي از دانش اشتن سواد مالي مجموعههاست. د آن

مان پيشي گيرد.  مان از خرج توانيم سوار بر امور مالي خود شويم و دخل گيري از اين كتاب مي جامعه را در پي خواهد داشت. با بهره

انداز، اعتبار و بدهي، كاريابي  هفت مفهوم سواد مالي را در شش سرفصل آموزشي شامل خرج و پساين كتاب تمامي صد و بيست و 

 شود. گيري مالي را شامل مي گذاري، مديريت ريسک و بيمه و تصميم و درآمد، سرمايه

 

43 مغازهدارپولدارمغازه. بشيري، حميدرضا. پولبیدار،  شابک: رقعي. ص.134 .1399. كليد آموزش: تهران.

9786002743039 

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 خريد و فروش، بازاركار کلماتکلیدی:

دارد. در كتاب حاضر به چگونگي  اندازي هر كسب و كار نياز به داشتن اطالعاتي دربارة چگونگي آن كسب راه معرفیکتاب:

گانه در فروش، از جمله  نفس، انگيزه، تجهيزات، تكنولوژي و حواس شش شده است. اعتماد به پول، پرداخته داري، با پول و بي مغازه

 مطالب كتاب هستند.

داستان

 

44 آبی. آخرين بازماندگان:. توردي، پيرز.  شابک: رقعي. ص.400 .1399. افق   تهران. مريم منتصرالدوله منطقه

9786003538764 

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

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

گانه اين كتاب درباره عشق به حيوانات و تالش براي برپا كردن جهاني پر از صلح و اميد است و  سهداستان  معرفیکتاب:

نوجواني « كستر»شوند.  يكي نابود مي ها يكي هاي انسان دهد كه تمام حيوانات به دليل فعاليت  ماجراهاي آن در سرزميني رخ مي

ها را نجات داده و شهر خود را از ويراني كامل رهانيده است. در اين  ازماندهساله است كه آخرين نسل حيوانات، يعني آخرين ب دوازده

 . ها نجات پيدا كرده است، خبرهايي از اقيانوس آورده است و... جلد تنها وال آبي كه از دام انسان
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 9786004136570 شابک: رقعي. ص.112 .1399. محراب قلم: تهران.ماهآسارهوماغ. اباذري، حميد.45

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي تخيلي، افسانه، محيط زيست داستان کلماتکلیدی:

، «ماه ماغ»اي،  بيند كه با گوزن افسانه آساره در جنگل گوزني را مي بان فداكار است. روزي ، دختر يک محيط«آساره» معرفیکتاب:

ماه، همان گوزن  برد. آيا ممكن است ماغ شباهت زيادي دارد. دخترك در عين ناباوري، به ارتباطي مرموز بين خودش و گوزن پي مي

 يي ارتباط دارد؟اش نگهباني از طبيعت و حيوانات است و با سرزمين روشنا اي باشد كه وظيفه افسانه

 

 9789641216599 شابک: رقعي. ص.136 .1399. سروش: تهران.هایصحراافسانه. پاك، عبدالصالح.46

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي كوتاه، فرهنگ عامه هاي فارسي، داستان داستان کلیدی:کلمات

ها به هستي و زندگي است.  اي از سبک تفكر و نگاه تركمن شانزده افسانه اين كتاب، بخشي از حيات فرهنگي و جلوه معرفیکتاب:

تواند  اول، درباره زن عاقلي است كه ميهاي اين قوم است. داستان  ها و شادي  ها، آرزوها، شكست دهنده خاستگاه ها، نشان اين افسانه

دل را از كدخدا پس بگيرد. داستان دوم، درباره شكارچي پيري است كه به اشتباه دختر ملكه مارها  هاي چوپان ساده با زيركي، پول

 . كند و... را زخمي مي

 

 9789640819883 شابک: رقعي. ص.248 .1399. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.برزخزمین. افتخار، هاشم.47

 والدين/ هنرجو مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 هاي تخيلي هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستان کلماتکلیدی:

كنند و در آن  زمين را پيدا ميها به دنبال جايي براي زندگي هستند كه كره  ها نابود شده است و آن سياره فضايي معرفیکتاب:

ها  اي قابل سكونت براي خود پيدا كنند و از زمين بروند. آن شوند تا سياره شان در فضا پخش مي شوند؛ اما گروه اكتشافي ساكن مي

براي كه مشكلي  ها براي اين قدر خطرناك است. فضايي شوند بشر چه كه متوجه مي در زمين به عنوان مهمان مخفي هستند تا اين

 . آورند و... ها ايجاد نشود، خودشان را به شكل حشرات درمي زميني

 

 9786007325643 شابک: رقعي. ص.32 .1399. سازوكار: تهران.بالرنگینپرنده. رضا علي  حافظي، سيد.48

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

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

پسرش را احساس  حال بود كه پدر، نبود ، پدرش از دنيا رفته بود و مادر خوش«مسعود»ها پيش از شهادت  مدت معرفیکتاب:

كرد. حاال مادر مانده بود و دو  رفت و روزهاي بدون او را تجربه نمي كرد كه خودش هم قبل از پسرش از دنيا مي نكرد. او آرزو مي

كه گويي سيبي بود كه با مسعود از وسط نصف كرده « مهدي»مهري پسر كوچكي داشت به نام «. مريم»و « مهري»دخترش؛ 

 شد و... . ها مشغول صحبت درباره مسعود بودند، پرنده كوچک و رنگيني وارد اتاق  كرده مادربزرگ. روزي كه آنباشند و مسلماً عزيز
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 9789649736624 شابک: رقعي. ص.188 .1399. كتاب جمكران: قم.پشتدرهایبهشت. كاشاني اسدي، رضا.49

 دانشجومعلمان/ هنرجو  مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش حرفهدوازدهم فني و پایهتحصیلی:

 هاي مذهبي، امامان هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدی:

ايستد. موقع،   )ع(، مقابل پدر خود مي است كه براي ياري امام حسين« موقع»نام  كتاب، درباره جواني به  داستان اين  معرفیکتاب:

شود، موقع با واقعيتي   )ع( از كوفه خارج مي قصد پيوستن به امام حسينكه حبيب به  است. هنگامي« مظاهر بن   حبيب»شاگرد ويژه 

 )ع( را به تصوير كشيده است.  نويسنده فضاي خدعه و خفقان زمان شهادت امام حسين. شود كه..  رو مي روبه

 

 9789641216377 شابک: رقعي. ص.170 .1399. سروش: تهران.پناه. تيموري، الهام.50

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي مذهبي، نوجوانان هاي بلند، داستان هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدی:

برد؛ اما اتفاقات به او نشان  ه خيال خودش به آزادي پناه ميكه ب« پناه»است به نام   اين كتاب روايت دختري معرفیکتاب:

دهد، آرامش واقعي چيز ديگريست و بايد به پناه واقعي برگردد. پناه، از دين و خدا دور شده است و واقعيت زندگي را گم كرده  مي

 است؛ اما....

 

51 چوبی.. كلودي، كارلو. آدمک  شابک: جيبي. ص.224 .1399. قدياني: تهران. مصطفي رحماندوست پینوکیو:

9786000803032 

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 ادبيات ملل، افسانه، كودك و نوجوان کلماتکلیدی:

اي داشته باشد. براي  خواست بچه اش، دلش مي كرد. او در تمام مدت زندگي پيري بود و تنها زندگي مي نجار« ژپتو» معرفیکتاب:

اي چوب، براي خودش عروسک چوبي درست كند؛ اما عروسک جان گرفت و تبديل شد به  همين روزي تصميم گرفت كه با تكه

 پينوكيو....داد.  هاي پيرمرد گوش نمي اي بازيگوش كه اصالً به حرف پسربچه

 

52 اقیانوس.. دان، جيليان مک. رنگ به  شابک: رقعي. ص.288 .1399. پرتقال: تهران. طوبي سليماني موحد تابستانی

9786004627825 

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ها  آن بيه به بيماري اوتيسم دارد. مادر، عالئمي ش«جوجو»ترش،  ، دختر نوجواني است و برادر كوچک«كت» معرفیکتاب:

مادر، خودش را در كار و جلسات كاري غرق خانواده بر اثر بيماري فوت كرده و نويسد. پدر  مي  براي كودكان قصهنويسنده است و 

شود و مادر به خاطر جلسات  شان باشند؛ اما به داليلي سفر لغو مي كرده است. قرار است تابستان، كت و جوجو كنار دوست صميمي

 اند! ها تا به حال نديده ها را نزد پدر و مادرش بگذارد. پدر و مادري كه بچه شود بچه كاري، مجبور مي



20ایوکاردانششمارهنامهدورهآموزشفنیوحرفهکتاب

هاي فرهنگي و هنري،  اي و كاردانش كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش فني و حرفه يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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53 دریایی.. امي اشليتس، لورا. خواب یک  شابک: رقعي. ص.284 .1399. پرتقال: تهران. راضيه خشنود تعبیر

9786004627443 

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ها به او احتياج  شود كه آن گيرند، مود متوجه مي را به سرپرستي مي« مود»، «هايسينت»كه خواهران  بعد از اين معرفیکتاب:

عزيزي را از دست  هاي پولدار را كه به تازگي ها خانواده دقيق را كامل كنند؛ اما اين نقشه چيست؟ آن  دارند تا جزئيات يک نقشه

ها پول زيادي  توانند روح آن فرد را احضار كنند. به اين ترتيب از آن كنند كه مي كنند و ادعا مي شان دعوت مي اند، به خانه داده

 داند چه كند. شود كه فريب خورده است؛ اما نمي شود. او متوجه مي گيرند. مود در اين نقشه به عنوان كودك مخفي شناخته مي مي

 

54 معلق. نشين: توبي درخت. دوفومبل، تيموته.  شابک: رقعي. ص.328 .1399. هوپا: تهران. زاده اميرحسين مهدي زندگی

9786222041625 

 هنرجو مخاطب:

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

 هاي ماجراجويانه هاي بلند، داستان داستانادبيات ملل،  کلماتکلیدی:

ها و ديگر  وخويش متر! كه با خانواده و قوم نيم ميلي و خيلي كوچكي است؛ حدود يک نشين، پسر خيلي درخت« توبي» معرفیکتاب:

فاش كند؛ براي  شود راز آن را كند. پدر توبي اختراع مهمي كرده؛ اما حاضر نمي ها، روي درخت بلوط بزرگ زندگي مي نشين درخت

ها فرار  نشين دود و با پاهاي خسته و زخمي از دست درخت ها مي شوند. توبي در ميان شاخه همين خانواده توبي تبعيد و زنداني مي

 شود. كند و وارد ماجراجويي بزرگي مي مي

 

 9786229540138 شابک: وزيري. ص.160 .1398. داستان جمعه: تهران.هایبرجکبوترخانهجن. عليمرادي، منصور.55

 مدير/ هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدی:

اي  كنند. در وسط اين شهر تپه وجوان است كه در شهري كوچک و تاريخي زندگي مياين كتاب ماجراي چهار ن معرفیکتاب:

اي از عمارتي  كند كه وارد چاهي در گوشه ها پيشنهاد مي روند. روزي يكي از آن جا مي ها اغلب براي گپ زدن به آن است كه آن

درپيچ و طوالني  هاي پيچ شده؛ اما با داالن ارد چاه كنند گنجي در زيرزمين عمارت دفن شده است. پسرها و  تاريخي شوند و فكر مي

شوند و ماجراهايي عجيب و غريبي برايشان  ها گم مي ها چندروز در اين تونل كنند. آن شوند كه مدام همديگر را قطع مي مواجه مي

 آيد! پيش مي



20ایوکاردانششمارهنامهدورهآموزشفنیوحرفهکتاب

هاي فرهنگي و هنري،  اي و كاردانش كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش فني و حرفه يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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56 هایبزرگسالقصه چهل قصه:. شمس، محمدرضا/ خانجاني، علي/ اميني، افسون. كانون پرورش فكري كودكان و : تهران.

 9786000109424 شابک: رقعي. ص.96 .1399. نوجوانان

 هنرجو مخاطب:

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

 گويي، افسانه ادبيات كودك و نوجوان، قصه کلماتکلیدی:

هاست كه در قالب چهار  ها و مَتل المللي، مَثل هاي بين هاي كهن، قصه شده از قصه منتخبي بازنويسياين مجموعه،  معرفیکتاب:

هاي سني خردسال، كودك، نوجوان و بزرگسال، منتشر شده است. در اين كتاب كه ويژه بزرگساالن است عالوه بر  كتاب ويژه گروه

هداياي »، «حسين كُرد شبستري»، «پير چنگي»رح داده شده است. گويي در اين آثار، ش هاي قصه هاي آن و شيوه قصه، ريشه

 هاي كتاب است. برخي از عناوين قصه« نيمش باقيه و دو قورت»، و «كريسمس

 

 9786004629935 شابک: رقعي. ص.252 .1399. پرتقال: تهران. زاده نيلوفر امن ها.چیدننورستاره. ليد، ناتالي.57

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

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

ها را فريب  ند. حاكمان با دروغ آنكن اين كتاب داستان مردمي است كه در بدترين وضعيت اجتماعي زندگي مي معرفیکتاب:

ها استفاده كنند. قهرمانان تغيير اين اوضاع، جواناني هستند كه  ها از آن اند تا هميشه در بند و اسيرشان باشند و مثل برده داده

 و....كوشد  ؛ اما او با تمام توان مي«مالي»ممكن است در ظاهر تندرست و پهلوان نباشند يا حتي معلول باشند، مانند 

 

 9786004629591 شابک: رقعي. ص.176 .1399. پرتقال: تهران. فاطمه وزيري فرد  سيده دخترآفریقا.. والن، گلوريا.58

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ميرند، او  شناخت. وقتي پدر و مادرش به علت آنفوالنزا مي در تمام عمرش مي« ريچل»اي است كه  آفريقا تنها خانه معرفیکتاب:

و حرص محاصره شده و گرفتار شود. ريچل بين دروغ  پذير تبديل مي پناه و آسيب اي بي هاي بدجنسشان به طعمه در مقابل همسايه

شود با فريب و دروغ زندگي كند. ريچل بايد مثل شير  جا مجبور مي فرستند و در آن شود. او را به انگلستان مي اي مجرمانه مي نقشه

يدا صبور و قوي باشد و منتظر فرصتي بماند كه بتواند خودش سرنوشتش را به دست بگيرد و دوباره راهي براي برگشتن به خانه پ

 كند.

 

 9786003538863 شابک: رقعي. ص.224 .1399. افق: تهران.چاهتاریکی دروازه مردگان:. آبادي، حميدرضا شاه.59

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

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

است كه در ژانر وحشت و براي نوجوانان نوشته شده است. وقايع اصلي   اي گانه اين كتاب، جلد سوم از رمان سه معرفیکتاب:

شود. داستان اين جلد،  آن دوران روايت ميهاي  ها جزئياتي از تاريخ تهران قديم و آدم دهد و در آن خ ميجار رها در دوره قا  داستان

شود و براي كمک به شخصي، خودش وارد جهان  بار وارد ماجراي ديگري مي گذارد. او اين ادامه ماجرايي است كه رضا پشت سر مي

 .گيرد كه بايد بين منافع شخصي و شرافتش يكي را انتخاب كند شود و در موقعيتي خاص قرار مي مردگان مي
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هاي فرهنگي و هنري،  اي و كاردانش كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش فني و حرفه يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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60 نامرئی.. رودا، اميلي.  شابک: رقعي. ص.208 .1399. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. خاني محبوبه نجف دیوار

9789640820629 

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي بلند ادبيات ملل، نوجوانان، داستان کلماتکلیدی:

« زوپوي»كرد. دشمن او،  بر موجودات زيرزميني فرمانروايي مي« ويرش كاله»در سرزميني اسرارآميز، در عمق زمين،  معرفیکتاب:

كردند و او را به سرزمين آدميان گير و به او حمله  گر، قصد داشت سلطنت را از او بگيرد. روزي عوامل زوپو، پادشاه را غافل حيله

هاي آدميان بودند، به سرزمين خود بازگردد تا با  كه از بچه » جني»و « ماكس»ويرش توانست با همدستي و كمک  انداختند؛ اما كاله

 شود؟ زوپو مبارزه كند؛ اما آيا موفق مي

 

 9786000802417 شابک: جيبي. ص.336 .1399. قدياني: تهران. راضيه ابراهيمي  سيده رابینهود.. گرين، راجر لنسلين.61

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 ادبيات ملل، افسانه، كودك و نوجوان کلماتکلیدی:

، تخت شاهي را غصب كرده و «جان»شود، برادرش،  شيردل، رهسپار جنگ مي« ريچارد»كه شاه  از اين پس  معرفیکتاب:

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

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

 كنند. دزدند و ميان تهيدستان تقسيم مي ثروتمندان را مي

 

 9786222041373 شابک: رقعي. ص.338 .1398. هوپا: تهران. ندا منعم دستان.رازجنگلهزار. استرينج، لوسي.62

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي بلند ادبيات ملل، نوجوانان، داستان کلماتکلیدی:

پدر براي . اميد..اي به نام خانه  اند، خانه كشي كرده و خواهرش، همراه پدرومادرشان به خانه جديدي اسباب« هنريتا» معرفیکتاب:

قدر سرش شلوغ است كه فرصت ندارد به هنريتا و چيزهايي كه  ها آن كار به خارج از كشور رفته و مادر بيمار شده است. پرستار بچه

شان پر از  شود كه خانه ها همدمي ندارد. او متوجه مي بيند، رسيدگي كند. هنريتا خيلي تنهاست و به جز داستان در تاريكي مي

شود  گيرد و وارد جنگل هزاردستان مي زند، مي آتشي كه از آن سوي باغچه سوسو مي جيب است. در شبي تاريک، رّدِ دودع رازهاي

 و....



20ایوکاردانششمارهنامهدورهآموزشفنیوحرفهکتاب

هاي فرهنگي و هنري،  اي و كاردانش كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش فني و حرفه يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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 ص.244 .1399. كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران.هایلیاسندماریسپریانه رمان نوجوان امروز:. ايبد، طاهره.63

 9789643916909 شابک: رقعي.

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي تخيلي، افسانه ادبيات كودك و نوجوان، داستان کلماتکلیدی:

اي  يكي از بنادر جنوبي ايران باستان اتفاق افتاده است و حكايت زندگي خانواده «سيراف»داستان اين رمان در بندر  معرفیکتاب:

كنند. ادريس  ، خواهر و برادر نوجواني هستند كه در اين خانواده زندگي مي«ادريس»و « ليانا»جنوبي است. قهرمانان اصلي داستان 

مادرشان، مرواريدها را براي عروسي ادريس در « ديصبرا»دست آورده و  كه صياد مرواريد است، تاكنون سه مرواريد الجوردي به

براي صيد مرواريد به دريا « ناخدا سيراف»صندوق قديمي كه در زيرزمين خانه دارد، مخفي كرده است. ادريس بار ديگر به همراه 

 شود.... رود كه اين بار با صحنه بسيار عجيب و ترسناكي مواجه مي مي

 

 9786222087807 شابک: رقعي. ص.176 .1399. كتاب نيستان: تهران.آلودزائرانکوهستانمه. بايرامي، محمدرضا.64

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 ادبيات نوجوانان، سفرهاي فارسي،  داستان کلماتکلیدی:

شان، رويدادهايي  كند كه در حين سفر معنوي اين كتاب، داستان سفر مردماني معتقد و خداجو را روايت مي معرفیکتاب:

گوشة كشور  آموزد. اين افراد كه از گوشه دهد كه هركدام درسي سخت و مهم از زندگي را به آنان مي انگيز و پندآموز رخ مي هيجان

 آموزند. خودگذشتگي و خشوع را مي دند تا نفس خويش را پالوده كنند، در اين سفر، رفاقت، صميميت و ازگرد هم آم

 

 9786004629614 شابک: رقعي. ص.180 .1399. پرتقال: تهران. زهرا توفيقي گرگ.یستاره. پري، روزان.65

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي حيوانات، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

 كنند. او هر خواهرهايش در قلمروشان زندگي مي و گرگ خوشبختي است كه با پدرومادرش و برادرها توله« تيزپا» معرفیکتاب:

ها را سير  خودش را داشته باشد و آن  كه يک روز بتواند مثل پدرش، گله شود و آرزويي ندارد جز اين تر مي كشد و قوي ميروز قد 

شوند. تيزپا از خانواده جدا و آواره شده است. ديگر نه  ها گم مي پاشد و توله هاي سفيد، خانواده از هم مي گرگ  كند؛ اما با حمله

 دهد تا سرانجام.... خورد و به سفرش ادامه مي كند، علف مي نه آبي براي نوشيدن. او مار شكار ميگوزني براي خوردن هست و 
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هاي فرهنگي و هنري،  اي و كاردانش كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش فني و حرفه يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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 9786003533844 شابک: رقعي. ص.250 .1398. افق: تهران.سورناوتابوتققنوس سورنا:. ناصري، مسلم.66

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدی:

ها پيش به دليل وقوع اتفاقي شوم، از قصر بيرون رانده شده بود، در قصر حضور دارد.  كه سال« سورنا»اكنون  معرفیکتاب:

تر نشاني  اند تا هرچه سريع هاست پدرش براي يافتن برادر خود راهي شده و خبري از او نيست. اهالي قصر در تالش مدتكه  درحالي

كند ارتباطي معنادار با  حضرت بيابند؛ ولي سورنا تقريباً مطمئن است ميان قفس آهني كه در گوشه حياط قصر خودنمايي مي از عليا

 . شود و... سروكله پيرمردي منحوس پيدا مي پدرش وجود دارد. در همين گيرودار

 

 9786003533837 شابک: رقعي. ص.240 .1398. افق: تهران.سورناوجلیقهآتش سورنا:. ناصري، مسلم.67

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدی:

كتاب اثري است فانتزي ـ اساطيري كه بسياري از قهرمانان . است« سورنا»نام   اي ايراني به داستان درباره شاهزاده معرفیکتاب:

شود شاهزاده سرنوشت عجيبي داشته  اتفاق باعث مي از خود رانده و اين  ، او را شاهزاده اي ايراني در آن حضور دارند. پدر افسانه

 . باشد. او از رفاه و آسايش زده شده و...

 

 ص.104 .1399. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.الطیرعطارنیشابوریسیمرغ:برگرفتهازمنطق. فوالدوند، مرجان.68

 9789640820247 شابک: رحلي.

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي فارسي ها، داستان ادبيات كالسيک، اقتباس کلماتکلیدی:

ها پيش  ها سال و براي شاهان پيام برده بود. پرنده شناختند. او بر دست سليمان پيامبر نشسته بود هدهد را همه مي معرفیکتاب:

هاي  هاي پير از او خبر نداشتند و پرنده خواست سفر بزرگش را آغاز و پادشاه مرغان را پيدا كند. پرنده كه مي او را ديده بودند، زماني

گل جمع شدند تا او را ببينند و به ترين جن كه روزي او برگشت! همه پرندگان در بزرگ دانستند تا اين جوان او را افسانه مي

 سخنانش گوش دهند. آيا او پادشاه مرغان را پيدا كرده بود؟

 

 9786004627474 شابک: رقعي. ص.196 .1399. پرتقال: تهران. محمد ورزي عمارتمرموز.. فونارو، گرگوري.69

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

، عمارتي واقع شده كه رازي جادويي را در خود مخفي نگه «واچ هالو»در اعماق جنگلي سحرآميز، در محدوده  معرفیکتاب:

پيكري كه كارش فراتر از نشان دادن زمان است! با از كار افتادن اين ساعت، هيواليي شرور و  داشته است؛ ساعت كوكوي غول

، متوجه «اليور»و « لوسي»كشد كه   شود و طولي نمي  هاست ميان درختان جنگل كمين كرده است، پديدار مي شيطاني كه مدت

 رسد، مرموزتر است.  چه به نظر مي شوند اين عمارت از آن  مي
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هاي فرهنگي و هنري،  اي و كاردانش كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش فني و حرفه يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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70 سیاه.قصه. كي هايدگر، كريستين مک. جنگل  شابک: رقعي. ص.316 .1399. پرتقال: تهران. آبادي محمد عباس گوی

9786004629874 

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي ماجراجويانه، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

، از «يولي»و « ميا»كه  روباهي امنيت ندارد. هنگامي رسيده است و هيچ بچه ، فرا«گوزن شاخ»آور در بيشه  فصل رعب معرفیکتاب:

اي كه آن را خانه خود بنامند، بايد از  فتن النهها براي يا كنند. آن شوند، دنيايي پر از هيوال كشف مي خواهرها و برادرهايشان جدا مي

كنند، مواجه شوند؛ چيزهايي  ناپذيري كه در تاريكي زندگي مي هاي پرمخاطره بگذرند و با مخلوقات وصف ها و جنگل ميان دشت

 قدر ترسناك كه قابل ذكر نيستند. آن

 

 9789649736549 شابک: رقعي. ص.108 .1399. كتاب جمكران: قم.کتابمخفی. پورولي كلشتري، مجيد.71

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي مذهبي، پيامبران هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدی:

رسد  هاي فرزندش، شهر به شهر دنبال طبيب است. به او خبر مي ايراني است كه براي شفاي چشممردي « ماهان» معرفیکتاب:

كند.  نهايت، فرزندش شفا پيدا مي رود و در كند. او به مدينه مي كه در مدينه پيامبري از جانب خدا نازل شده است كه معجزه مي

است، شروع به نوشتن تاريخ سفر خود و همچنين آخرين حج  ماهان كه در طول سفرش در جريان واقعه غدير خُم قرار گرفته

 شود تا ايرانيان را از واقعه غدير آگاه سازد؛ اما.... كند. سپس راهي ايران مي رسول خدا و ماجراي غدير خم مي

 

72 آلکاتراز. بازها: كتاب. برتمن، جنيفر چمبليس. از  شابک: رقعي. ص.240 .1399. پرتقال: تهران. مانا ميثاقي فرار

9786004629669 

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي بلند ادبيات ملل، نوجوانان، داستان کلماتکلیدی:

شود، با نويسنده مشهور و  كه در زندان آلكاتراز برگزار مي« فرار از صخره»بازي براي طراحي « ولد گريس»آقاي  معرفیکتاب:

خواهند در بازي شركت كنند؛ ولي  هم مي« جيمز»و « اميلي»كند.  ، همكاري مي«ارول روي»هاي جنايي،  طلب داستان انزوا

و مشكوك نويسنده معروف ديگري در ميان  شوند و حضور غافلگيركننده هاي تهديدآميز و ناشناس، وسايلي كه گم مي يادداشت

 آميزد و.... كنندگان، بازي و واقعيت را در هم مي شركت
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هاي فرهنگي و هنري،  اي و كاردانش كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش فني و حرفه يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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73  ص.136 .1399. محراب قلم: تهران. زهره ناطقي کوچک.یشاهزاده كالسيک:  كتابخانه. هاجسون برنت، فرانسس اليزا.

 9786004136235 شابک: جيبي.

 هنرجو مخاطب:

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

 ادبيات كودك و نوجوان، ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

جا در ارتش انگليس مستقر است. از  را در هند بزرگ كرده و در آن« سارا»، تنها فرزند خود، «ريچارد كرو»كاپيتان  معرفیکتاب:

طور سنتي فرزندان  كنند به جا زندگي مي هاي انگليسي كه در آن وهواي هند براي كودكان بسيار سخت است، خانواده آبجا كه  آن

نام  در لندن ثبت« چين  مين»روزي دخترانه  اش را در مدرسه شبانه ساله7فرستند. كاپيتان، دختر  روزي مي خود را به مدرسه شبانه

دهد كه بايد براي تجمالت استثنايي مانند يک اتاق خصوصي براي او، يک خدمتكار شخصي  مي قدر به دخترش امتياز كند و آن مي

و يک اتاق جداگانه، همراه با كالسكه شخصي و...، مبالغ زيادي پرداخت كند. اما با مرگ ناگهاني پدر، سارا دچار فقر و تنگدستي 

 . شود و... مي

 

 شابک: وزيري. ص.128 .1399. محراب قلم: تهران. حسام فروزان سيد گوژپشتنتردام. كالسيک:  كتابخانه. هوگو، ويكتور.74

9786004136624 

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي عاشقانه ادبيات كودك و نوجوان، داستانادبيات ملل،  کلماتکلیدی:

الخلقه و  ، رئيس نگهبانان شهر، از روي ترحم، سرپرستي نوزاد ناقص«كلود فرولو»در پاريس قرن پانزدهم ميالدي،  معرفیکتاب:

« كازيمودو»دتركيب را كند. در ابتدا اين كودك زشت و ب داري مي نگه« برج كليساي نتردام»گيرد و او را در  گوژپشتي را برعهده مي

شود. كازيمودو كه داراي بدني پُرزور و توان است، مسئوليت نواختن  معروف مي« گوژپشت نتردام»نامند، اما بعدها او به  مي

هاي كليسا را برعهده دارد. بيست سال بعد، پاريس در تكاپوي برگزاري يک جشن است. كازيمودو كه اكنون فردي منزوي و  ناقوس

 . آرزوي شركت در جشن است، اما... تنهاست در

 

75 دور.. كلي، ارين انترادا. دریاهای دختر  شابک: رقعي. ص.300 .1399. پرتقال: تهران. زاده نيلوفر امن الالنی،

9786004629409 

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

كند كه حاال دچار خشكسالي شده  زيبايي زندگي مي  ماجراجو و كنجكاو، در جزيره ساله، دختر دوازده« الالني» معرفیکتاب:

چنين مادرش مراقبت كند تا او نيز به سرنوشت پدرش دچار نشود. گياهاني  همكند تا از جزيره و  است. الالني، تمام تالشش را مي

ها و درياي اطراف جزيره، رازي وجود دارد.   داند كه پشت كوه اند. الالني مي  شد، ناياب شده  كه قبالً براي درمان بيماران استفاده مي

ها رفته، ديگر بازنگشته است.   كشد؛ اما هركه به سمت اين كوه ها انتظارش را مي  سوي اين كوه داند كه خوشبختي در آن  او مي

 . الالني...
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هاي فرهنگي و هنري،  اي و كاردانش كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش فني و حرفه يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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76 فرداها.. رايان، پم مونيوس. سرزمین  شابک: رقعي. ص.180 .1399. پرتقال: تهران. آيدا عباسي مانیانالند،

9786004629911 

 هنرجو مخاطب:

 اي، دهم كاردانش دهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 هاي تخيلي، ادبيات كودك و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلیدی:کلمات

نام كند. در  دهد براي عضويت در تيم فوتبال ثبت اما پدرش طبق معمول اجازه نمي ؛، عاشق فوتبال است«مكس» معرفیکتاب:

اين قلعه روايت شده، آن را   هاي زيادي كه درباره ي قديمي وجود دارد؛ داستان ا ، روستاي محل زندگي مكس، قلعه«سانتا ماريا»

ي كه روزگاري از ظلم حاكم شهرشان فرار كردند و در اين تبديل به مكاني رازآلود كرده است. برخي اعتقاد دارند كه روح مردمان

گرفتگان دزد و قاتل بودند. مكس كه با پدرش زندگي  جا مانده است و برخي معتقدند كه پناه جا به قعله پناه گرفتند، هنوز در آن

گيرد به راز نهان  بيند و تصميم مي يجا م آن  شده روي ديواره هاي حک وگذار اطراف قلعه، نام مادرش را در بين نام كند در گشت مي

 در اين قعله پي ببرد.

 

. مدار پيشگامان پژوهش   تهران. مرتضي مجدفر یکزمستان،یکروستا،یکانار. كوتاه:  مجموعه داستان. فرشباف، حبيب.77

 9786008529200 شابک: رقعي. ص.104 .1399

 دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز  مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي كوتاه، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدی:

ن حوزه كودك و نيز او يكي از شاعرابه فارسي است. « حبيب فرشباف»كتاب حاضر ترجمه سيزده داستان تركي  معرفیکتاب:

ماند  زمستان را در روستا مي درباره زماني است كه او تمام مدتال است. داستان اول كه نامش، عنوان كتاب است، شعر و نثر بزرگس

د؛ اما وقتي دار  بخشد، به جز يک انار كه براي خودش نگه مي هايي كه مادرش در چمدانش گذاشته است، به اهالي روستا مي و ميوه

يكي  كند و مردم روستا يكي  داد مي شود آن انار را هم به او بدهد. در روزهاي بعدي كه سرما بي  رود، مجبور مي  به عيادت بيماري مي

 . شوند...  مريض مي

 

 9786004135993 شابک: رقعي. ص.144 .1398. محراب قلم: تهران. زهره ناطقي بازیرئال. فوتبال: ي مدرسه. پامر، تام.78

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 ادبيات ملل، فوتبال، نوجوانان کلماتکلیدی:

بان لهستاني تيم، از  ، دروازه«توماس»ارد لهستان شده است. سال يونايتد براي مسابقات قهرماني و تيم زير دوازده معرفیکتاب:

، كاپيتان تيم، مشكل دارد. رايان از «رايان»كند و از طرف ديگر، با  اش بازي مي حال است كه در سرزمين مادري طرفي خوش

 دچار مشكل شود. آيد و رفتارش باعث شده تا تيم يونايتد در زمين بازي و بيرون زمين ها بدش مي لهستان و لهستاني
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 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش

30 

 

بازی. فوتبال: ي مدرسه. پامر، تام.79  شابک: رقعي. ص.136 .1398. محراب قلم: تهران. فرزانه كريمي خواندن

9786004135719 

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 ادبيات ملل، فوتبال، نوجوانان کلماتکلیدی:

، از بازيكنان برتر يونايتد است و بازي براي اين تيم را خيلي دوست دارد؛ اما حضور در مدرسه برايش غير قابل «بن» معرفیکتاب:

د. اين مشكل به بازي او هم ضربه زده است. هايش پنهان كن كالسي ها و هم  تحمل شده است؛ چون مجبور است راز بزرگي را از معلم

 تواند غرورش را زير پا بگذارد و كمک بخواهد يا بايد براي هميشه قيد فوتبال را بزند؟ آيا بن مي

 

 9786004135887 شابک: رقعي. ص.136 .1398. محراب قلم: تهران. زهره ناطقي آزاد.یضربه مدرسه فوتبال:. پامر، تام.80

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 ادبيات ملل، فوتبال، نوجوانان کلماتکلیدی:

خواهد فوتبال را به طور  كه نميها بازيكن تيم يونايتد بوده؛ اما حاال به اين نتيجه رسيده است  مدت« جيمز» معرفیکتاب:

در  هاي فوتبال انگليس بوده، هميشه جاست كه همه توقع دارند او هم مانند پدرش كه يكي از ستاره اي دنبال كند. مشكل اين حرفه

اش  سازي قرار گرفته است. راه پدر را دنبال كند يا به دنبال رشته مورد عالقه دوراهي سرنوشت همين رشته بماند. جيمز بر سر

 برود؟

 

81 افسانه مدرسه فوتبال:. پامر، تام.  شابک: رقعي. ص.108 .1398. محراب قلم: تهران. دالرام حقيقت ای.کاپیتان

9786004135979 

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 ادبيات ملل، فوتبال، نوجوانان کلماتکلیدی:

كه به خاطر رفتار نامناسبش با بازيكنان ديگر توبيخ شده است، قصد دارد بهترين كاپيتاني باشد « رايان»از وقتي  معرفیکتاب:

گيرد تا از مشكل اصلي اين بازيكن   ، تصميم مي«كريگ»يونايتد به خود ديده است. به همين دليل، با ديدن رفتارهاي دردسرساز 

 كند. تر از چيزي است كه او فكر مي باخبر شود و به او كمک كند؛ اما مشكل كريگ بزرگ

 

 9786000802424 شابک: جيبي. ص.128 .1399. قدياني: تهران. شيما فتاحي مردانکوچک.. مي الكت، لوييزا.82

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

واقع ادامه كتاب زنان كوچک است؛ البته داستانش به زنان كوچک ربطي ندارد؛ اما با همان  اين كتاب درداستان  معرفیکتاب:

اي را با چند  روزي ها مدرسه شبانه ازدواج كرده است و دو پسر كوچک دارد. آن« بائر»با آقاي « جو»كاراكترها نوشته شده است. 

حال شجاعت و   عين كند با شيطنت پسرها كنار بيايد و زيبايي و در مي كنند. جو سعي سرپرست و فقير اداره مي پسربچه بي

 هاي كتاب، ماجراهاي مختلف در يک مدرسه پسرانه است. پايداري در زندگي را نشانشان بدهد. فصل
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 9786222042240 شابک: رقعي. ص.224 .1399. هوپا: تهران. زاده بهنام حاجي فروپاشی. نگهبانان گاهول:. لسكي، كاترين.83

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي بلند ادبيات ملل، نوجوانان، داستان کلماتکلیدی:

بيند؛ اما  ، افسون شده است و روياهاي شبانه عجيبي مي«اگالنتين»به تازگي متوجه شده كه خواهرش، « سورن» معرفیکتاب:

شوند و البته  زند و روياها به كابوسي مرگبار در هنگام بيداري تبديل مي كه سورن دست به كار شود، اگالنتين غيبش مي پيش از آن

راي نجات خواهرش رهبري كند. ها را ب بال شه پر گيرد. سورن بايد شه درخت گاهول كبير در معرض خطر جدي قرار مي

 . شود و... هاي شرور در دل قلمروي خطرناك منقارزار شروع مي ترتيب، نبرد بعدي، ميان جغدهاي گاهول و پاكزاد اين به

 

 9786222042035 شابک: رقعي. ص.256 .1398. هوپا: تهران. زاده بهنام حاجي محاصره. نگهبانان گاهول:. لسكي، كاترين.84

 هنرجو مخاطب:

 اي، دهم كاردانش دهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

است. كشمكش در قلمرو جغدها باال گرفته است. نيروهاي شّر با « نگهبان گاهول»اين كتاب جلد چهارم از مجموعه  معرفیکتاب:

خشمگين است و عشق به قدرت تمام وجودش را پر كرده « سورن»كه از رويارويي با  «كالد»اند.  محافظان خير به جنگ برخاسته

كنند، بايد با تمام وجود  جا زندگي مي كند. جغدهاي شريفي كه آن است، همراه گروه خود، )پاكزادها(، به درخت گاهول حمله مي

 . بجنگند تا از خودشان و شرافتشان محافظت كنند. از طرف ديگر...

 

 9786222087814 شابک: رقعي. ص.180 .1399. كتاب نيستان: تهران.هرایی!. تشكري، سعيد.85

 والدين/ مدير/ كتابدار/ هنرآموز مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستان کلماتکلیدی:

كرده بود اگر در كنكور و رشته پزشكي قبول شود، در شهر قم ساكن شود و در دارالشفاء خدمت كند. نذر « اَسراء» معرفیکتاب:

شود كه برخالف عادت جامعه زيستي خود بر هويتش به عنوان پزشک و  در اين رمان سرنوشت بانوي پزشكي روايت مي حاال...

هايي  عي خود تأكيد دارد و از اين زاويه نقدي بر رفتارهاي آدمقانون پزشک بودن در تمام مناسبات اجتماعي و فردي و تعهد اجتما

 كند. كه تعهدي در رفتار و شئونات خود ندارند، بيان مي

رایانه

 

86 . ايران icdlگروه مؤلفان بنياد. برنامه power point 2016آشناییبا  .1399. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.

 9789640821596 شابک: وزيري. ص.220

 هنرجو مخاطب:

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

 اي، راهنماي آموزشي، نوجوانان افزار رايانه نرم کلماتکلیدی:

افزار براي  است. اين نرم Microsoft، محصول شركت officeهاي مجموعه  يكي از برنامه powerpointافزار  نرم معرفیکتاب:

ها و سمينارهاي علمي و تجاري، بسيار توانا و قدرتمند  هاي آموزشي، كنفرانس ساختن اساليدهاي نمايشي و ارائه مطالب، در كالس

 ايران منتشر شده است. ICDLاست. اين كتاب براساس استانداردها و شرايط آزمون و گواهينامه بنياد 
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 وزيري. ص.188 .1399. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.word 2016آشناییبابرنامه. ايران icdlگروه مؤلفان بنياد.87

 9789640821602 شابک:

 هنرجو مخاطب:

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

 اي، نوجوانان افزار رايانه راهنماي آموزشي، نرم کلماتکلیدی:

امروزه استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و يادگيري به معناي، توليد دانش فراگير، به روز  معرفیکتاب:

ها  نوين، موجب نزديكي ملت كننده ارتباطات براي فراگيران است. تبادل اطالعات و دانش كردن اطالعات و منابع تدريس و تسهيل

از بهترين و  wordافزار  آورد. نرم شود و همين امر در آينده نزديک تغييرات اساسي در دانش و فناوري به وجود مي مي

ها، امكان افزودن تصاويربه متن و چاپ و... را در اختيار  بر نوشتن و ويرايش متن پرداز است كه عالوه افزارهاي واژه ترين نرم كاربردي

 گذارد. كاربر مي

 

 وزيري. ص.272 .1399. مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران: تهران.2019آموزشپیشرفتهورد. ابراهيم پور، سيد موسوي.88

 9786222182984 شابک:

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 اي افزار رايانه علم رايانه، نرم کلماتکلیدی:

دهد. ايجاد و واردكردن متن،  ها را شرح مي  ترين آن ضروريهاي بسياري دارد كه اين كتاب  افزار ورد قابليت نرم معرفیکتاب:

شكن، پاصفحه، ساخت عنوان خودكار، ادغام  گذاري صفحات، درج پاورقي و پانوشت، استايل، صفحه جو و جايگزيني، شماره و جست

 شوند. به مرحله آموزش داده مي پستي و بسياري جزئيات ديگر، همراه با تصويرهاي مرحله

 

 .1398. دانشگاهي كيان: تهران.بههمراهنکاتکاربردیکامپیوترWindows 10آموزشتصویری. احمداشرفي، علي.89

 9786003071964 شابک: وزيري. ص.344

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 هاي آموزشي علم رايانه، كمک آموزشي، مهارت کلیدی:کلمات

عامل اصلي كاربران كامپيوتر بوده، مطالب اين كتاب بر پايه آخرين نسخه از اين  جايي كه ويندوز سيستم از آن معرفیکتاب:

، از كامپيوترهايي 10يندوز بر فراگيري و اي بيان كند تا مخاطب بتواند عالوه عامل است. نويسنده كوشيده مطالب را به گونه سيستم

هاي پايه، اينترنت  هاي پيشين ويندوز هستند نيز استفاده كند. كتاب حاضر شامل هشت فصل است، ازجمله مهارت كه داراي نسخه

 و تعمير و بازيابي ويندوز.

 

 .1399. ديباگران تهرانمؤسسه فرهنگي هنري : تهران.درمسیراشتغالword2019آموزشجامع. پور، مهديه ي مقصود.90

 9786222182892 شابک: وزيري. ص.384

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 اي افزار رايانه نرم کلماتکلیدی:

داز )ورد( نيازي ضروري پر افزار واژه امروزه با توجه به پيشرفت فضاي مجازي، آموختن چگونگي كار در محيط نرم معرفیکتاب:

ترين قدم تا تسلط كامل به كار با ورد، با تمام جزئيات توضيح  افزار ورد را از ابتدايي شود. كتاب حاضر طرز كار با نرم محسوب مي

 دهد. مي
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91 . آقا محسني، مائده ملكي، سجاد/ حاجي. Excel 2019آموزشکاربردی  شابک: وزيري. ص.244 .1398. نگر آتي: تهران.

9786226102513 

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 نرم افزار، كامپيوتر کلماتکلیدی:

ي مايكروسافت آفيس به شمار افزار گستر در جهان است و بخشي از بسته نرم افزار صفحه پركاربردترين نرم Excel معرفیکتاب:

پذيري وكاربردهاي فراواني كه دارد، از جذابيت زيادي بين كاربران برخوردار است.  افزار به دليل تنوع و قدرت تطبيق رود. اين نرم مي

به گام  هاي بعدي به آموزش گام افزار است و فصل فصل تدوين شده است. فصل اول يک مرور مقدماتي بر اين نرم 8كتاب حاضر در 

 آن پرداخته است.

 

92 Cنویسی++آموزشکاربردیزبانبرنامه. افشارراد، حميدرضا.  .1399. مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران: تهران.

 9786222183271 شابک: وزيري. ص.180

 دانشجومعلمان/ هنرجو/ كارشناسان مخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش، دوازدهم كاردانش حرفهاي، دوازدهم فني و  يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 هاي رايانه نويسي رايانه، زبان برنامه کلماتکلیدی:

در ابتداي كتاب . cنويسي++ اين كتاب حاضر مرجعي است شامل مطالب علمي و تخصصي در مورد زبان برنامه معرفیکتاب:

ها  اند از: عملگرها و اولويت ديگر مباحث كتاب نيز عبارت. cمباني زبان++مقدماتي دربارة آشنايي با رايانه و الگوريتم آمده و سپس 

 گرها و توابع. ها، ساختار، اشاره ها، رشته ، ساختار شرطي، ساختار حلقه، آرايهcدر زبان ++

 

93 مثال. اصالت نيري، حسن. با اسکریپتهمراه بهگامجاوا تمرینآموزشگام هایتکمیلیهایکاربردیو : تهران.

 9786222183196 شابک: وزيري. ص.230 .1399. مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

 دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 رايانههاي  نويسي رايانه، زبان برنامه کلماتکلیدی:

هايي در هر باره،  صورت ساده و روان، با آوردن مثال نويسندة اين كتاب كوشيده است مفاهيم جاوا اسكريپت را به معرفیکتاب:

بندي  هاي جاوا و جاوا اسكريپت، تقسيم كنند. تفاوت ها كمک مي شدن مطالب آموخته هاي تكميلي نيز به عميق شرح دهد. تمرين

 اند. ها و موارد جزئي و تخصصي جاوا اسكريپت در اين كتاب آمده ها، نمايش داده زبان

 

 .1399. مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران: تهران.PHPنویسیآموزشگامبهگامزبانبرنامه. اصالت نيري، حسن.94

 9786222183240 شابک: وزيري. ص.212

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 نويسي رايانه هاي رايانه، برنامه زبان کلماتکلیدی:

نويسي وب  هاي برنامه ترين زبان هاست. اين كتاب به يكي از اصلي امروزه طراحي وب يكي از پردرآمدترين شغل معرفیکتاب:

از جمله مطالب كتاب هستند. محتوا با تصويرهاي مرتبط و  PHPنيازهاي آن و كاربردهاي  ، پيشPHPپرداخته است. چيستي زبان 

 اي همراه است و در انتهاي كتاب نيز چند تمرين تكميلي آمده است. مرحله
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هافایلآنارسالفایلازایناتاقبهاوناتاق:درخانهکامپیوترهایخودراشبکهکنیدوبین. هاتف نعيمي، آزاده.95

 9786002742971 شابک: وزيري. ص.64 .1398. كليد آموزش: تهران.بدلکنیدورد

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 اي، علم رايانه، جوانان هاي رايانه شبكه کلماتکلیدی:

خواهد در خانه يا محل كار خود، چند كامپيوتر را به هم وصل كنند و  اين كتاب براي افرادي مناسب است كه مي معرفیکتاب:

جا كنند يا  هايي مانند عكس و نوشته را بين اين كامپيوترها جابه بدون نياز به وسايلي از قبيل فلش مموري و هارد اكسترنال، فايل

توان به اين شبكه، چاپگر هم افزود و به سادگي چند صفحه از كامپيوتر خود را براي  ندازي كنند. حتي ميا هاي تحت شبكه راه بازي

 چاپ فرستاد.

 

 9789640819845 شابک: وزيري. ص.204 .1399. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.اسکرچ. ملک، هما.96

 هنرآموز مخاطب:

 نويسي رايانه برنامه کلماتکلیدی:

نويسي  توان در محيطي جذاب، با اصول برنامه نويسي تصويري است كه با يادگيري آن مي اسكرچ يک زبان برنامه معرفیکتاب:

هاي متفاوت،  ايران بر اساس استاندارد برنامة اسكرچ طراحي كرده است. اسكرچ، حركت در جهت ICDLآشنا شد. اين كتاب را بنياد 

موقعيت در برنامه، از جمله مباحث كتاب هستند كه به صورت رنگي و به زباني كامالً ساده آموزش تكرار كدها، متغير و بررسي يک 

 اند. شده داده

 

 وزيري. ص.552 .1398. دانشگاهي كيان: تهران.Adobe Photoshop CC 2019خودآموزتصویری. محمودي، علي.97

 9786003072398 شابک:

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 اي افزار رايانه عكاسي، گرافيک، نرم کلماتکلیدی:

است و مطالب آموزشي آن منطبق با  Adobo photoshopمطالب عمومي كتاب حاضر درباره كار با برنامه  معرفیکتاب:

به گام با محيط برنامه و ابزارهاي آن آشنا كند. در نتيجه، كتاب حاوي  . نويسنده كوشيده تا خواننده را گام10تكنولوژي ويندوز 

تمرينات متنوعي است كه مطالب آموزشي فراواني دارد. سيزده فصل كتاب شامل توضيحات جامعي درباره اين برنامه است، ازجمله 

 بعدي. هاي سه پردازي و كار با مدل ها، رنگ مديريت اليه

 

98 .Paul ،McFedries .خودآموزتصویریExcel 2019. ص.344 .1398. نارك, دانشگاهي كيان: تهران. منصوره كرمي 

 9786229979266 شابک: وزيري.

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 اي، خودآموزها افزار رايانه علم رايانه، نرم کلماتکلیدی:

کتاب: افزار اكسل را به صورت مرحله به مرحله و از مقدمات تا  كتاب حاضر خودآموزي است كه طرز كار با نرم معرفی

اند تا مطالب كامالً قابل فهم باشند. كار با محدوده،  دهد. مباحث به صورت تصويري ارائه شده ترين مراحل شرح مي پيشرفته

 ها از جمله مباحث اين كتاب هستند. ادهها و تحليل د هاي اكسل، ساخت فرمول بندي محدوده قالب
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99 .Paul ،McFedries .خودآموزتصویریMicrosoft Access 2019. 1398. دانشگاهي كيان: تهران. مهدي مرسلي. 

 9786003072282 شابک: وزيري. ص.306

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 علم رايانه، اطالعات، راهنماي آموزشي کلیدی:کلمات

اي  ها براي ذخيره مجموعه شوند. پايگاه داده ها ناميده مي هاي خاصي است كه پايگاه داده اين برنامه براي كار با فايل معرفیکتاب:

هاي كوچک يا بزرگ  مجموعه توان براي ايجاد، بازيابي و مديريت اند. همچنين از اين برنامه مي از اطالعات مرتبط طراحي شده

ها،  اطالعات استفاده كرد. پانزده فصل اين كتاب حاوي توضيحات كاملي درباره اين برنامه است. وارد كردن و ويرايش كردن داده

 هاي اين كتاب هستند. ها ازجمله فصل ها و ايجاد گزارش ها، ساخت فرم وجو و فيلتر كردن داده جست

 

100 .Barbara ،Boyd . تصویری : تهران. سيدمحمدحسن حسيني .Microsoft Office PowerPoint2019خودآموز

 9786003072534 شابک: وزيري. ص.318 .1399. دانشگاهي كيان

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 اي، كسب و كار، راهنماي آموزشي رايانهافزار  نرم کلماتکلیدی:

هايي جذاب  هايي ساخت، متشكل از گرافيک، صوت و تصوير، انيميشن و روش توان آرايه افزار پاورپوينت مي با نرم معرفیکتاب:

و نمايش دادن هاي مختلفي براي ساختن، مرتب كردن، مشاهده كردن  افزار، راه براي گذار از يک اساليد به اساليد ديگر. اين نرم

ها، ارتقاي اساليدها با  دهد. اين كتاب حاوي هفده فصل است. مفاهيم پايه، استفاده از الگوها و تم يک آرايه را در دسترس قرار مي

 هاي كتاب حاضر است. تصاوير متحرك و به اشتراك گذاشتن آرايه، ازجمله فصل

 

101 .Elaine ،Marmel . تصویری  .1398. نارك, دانشگاهي كيان: تهران. امير فروزنده دهكردي .Word 2019خودآموز

 9786003072480 شابک: وزيري. ص.340

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 اي افزار رايانه خودآموزها، نرم کلماتکلیدی:

دهد. محتواي كتاب كامالً  پرداز ورد را شرح مي افزار واژه كتاب حاضر به صورتي خودآموز طرز كار و جزئيات نرم کتاب:معرفی

شده است. مطالب از آشنايي با ورد و مديريت اسناد تا ويرايش متن، بازخواني نهايي متن،  تصويري و مرحله به مرحله عرضه

ها و نمودارها، كار با اشياي گرافيكي، كار با ابزارهاي  صفحات، چاپ اسناد و كار با جدول بندي بندي، قالب بندي و پاراگراف قالب

 اند و در نهايت نيز نكات تكميلي برنامه براي زبان فارسي آمده است. شده نگاري ارائه نامه

 

102 الکترونیکی. ملک، هما. شهروند  شابک: وزيري. ص.212 .1398. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.

9789640819425 

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 يازدهم كاردانشپایهتحصیلی:

 تكنولوژي اطالعات، علم رايانه، راهنماي آموزشي، اينترنت کلماتکلیدی:

استاندارد هاي  هاي گوناگون را دارا باشند. كتاب حاضر بر اساس سرفصل امروزه دنياي كار انتظار دارد افراد مهارت معرفیکتاب:

وجوي اطالعات و  هاي پاية رايانه، جست تأليف شده است و به صورت ساده مطالبي دربارة مهارت« ICDL/ECDL»بنياد جهاني 

مباني رايانه، »كند. آموزش شهروند براي زندگي در شهر الكترونيک هدف اين كتاب است.  مشاركت برخط، به فراگيرنده ارائه مي

 از جمله مباحث كتاب هستند.« جو و هاي كاربردي ساده، اينترنت و جست مهها، برنا ها و پوشه فايل
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 وزيري. ص.272 .1398. نگر, وينا آتي: تهران. آقا محسني، مائده ملكي، سجاد، حاجي .Excel 2019هاوتوابعدرفرمول.103

 9786226102582 شابک:

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش حرفهدوازدهم فني و پایهتحصیلی:

 ها اي، جدول افزار رايانه علم رايانه، نرم کلماتکلیدی:

كنند. توابع نيز به شما  اي سودمند تبديل مي ها همان عاملي هستند كه يک برنامه صفحه گسترده را به برنامه فرمول معرفیکتاب:

كند تا بتوانيد با استفاده از اين  كنيد. اين كتاب به شما كمک ميهاي خود را تا حد زيادي تقويت  دهند تا قدرت فرمول امكان مي

ها و توابع، استفاده از  خوانيم: معرفي فرمول عنصر مهم و كاربردي به سرعت بيشتري دست يابيد. در اين كتاب اين مباحث را مي

ها به همراه تاريخ و زمان، استفاده  اده از فرمولي متن، استف ها براي دستكار ها براي عمليات رياضي متداول، استفاده از فرمول فرمول

ها براي تحليل مالي، استفاده از  يابي و جستجوها، استفاده از فرمول ها براي تطبيق ها براي تحليل شرطي، استفاده از فرمول از فرمول

گيري  اي و به كار هاي آرايه يي با فرمولبندي شرطي، آشنا  ها در رابطه جداول و قالب ها براي تحليل آماري، استفاده از فرمول فرمول

 هاي خود. ها، خطازدايي از فرمول آن

 

بههمراهHTML5, CSS3کارگاهآموزشی. فاطمه  رضا/ سازگار، زرقونه/ رهنما، سيده قنبري، حميدرضا/ غفوري تتماج، علي.104

 شابک: وزيري. ص.144 .1399. ديباگران تهرانمؤسسه فرهنگي هنري : تهران.هایکاربردیعملیوضمایمکاربردیپروژه

9786222182946 

 دانشجومعلمان/ هنرجو مخاطب:

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

 اي افزار رايانه هاي رايانه، نرم نويسي رايانه، زبان برنامه کلماتکلیدی:

هاي آموزشي، محتواي  هاي كاربردي و عملي و مبتني بر كارگاه در قالب پروژه« اس اس سي»و « ال ام تي اچ» آموزش معرفیکتاب:

شود و تا كار با  ال شروع مي ام تي ال و كار با تصويرهاي اچ ام تي اي بر مفاهيم وب و اچ دهد. مباحث از مقدمه اين كتاب را شكل مي

يابد تا تمام مفاهيم  ها ادامه مي هاي يک صفحه و حاشيه بندي بخش مبندي، تقسي اس و استايل اس ها، و نيز سي پيوندها، ليست

 مرتبط به كاربر آموزش داده شوند.

 

 وزيري. ص.316 .1398. وينا ،نگر آتي: تهران. موالناپور، رامين، شريفي، سيران .Excel 2019هادرمدیریتوتحلیلداده.105

 9786226102469 شابک:

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 فناوري اطالعات، نرم افزار کلماتکلیدی:

پذيري وكاربردهاي فراواني  گستر در جهان است و به دليل تنوع و قدرت تطبيق افزار صفحه پركاربردترين نرم Excel معرفیکتاب:

هاست. كتاب حاضر  همچنين ابزار خوبي براي مديريت و تحليل داده excel، از جذابيت زيادي بين كاربران برخوردار است. كه دارد

ها با  ها، معرفي و تحليل داده كاربرگ  بندي، پيوند و ادغام ها، طرح سازي و معتبرسازي داده در ده فصل تدوين شده است. ورود، پاك

 ... از مباحث مطرح شده در اين كتاب هستند. سلولي و جويي تک جداول محوري، هدف
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 .1399. مهد پژوهش: رودهن.Adobe After Effects CC 2017سازیباموشنگرافیکوانیمیشن. افروزنيا، خديجه.106

 9786229609880 شابک: وزيري. ص.138

 هنرآموز مخاطب:

 اي افزار رايانه گرافيک، نرم کلماتکلیدی:

كند.  سازي آشنا مي هاي عملي و كاربردي، كاربران مبتدي را با موشن گرافيک و انيميشن اين كتاب با طرح مثال کتاب:معرفی

ها،  ها و تركيب ها استفاده كنند. كار با پروژه هاي تصويرسازي و گرافيک از آن سؤاالتي تستي و تشريحي نيز دارد تا هنرآموزان رشته

 سک و ابزارهاي برش از جمله مطالب كتاب هستند. تمام مفاهيم با تصوير همراه هستند.ها، و ما ها، پالگين كيفريم

 

 وزيري. ص.148 .1399. وينا ،نگر آتي: تهران. سادات لواساني، همتا بيداريان فاطمه .Excel 2019نمودارهاومصورسازیدر.107

 9786226102735 شابک:

 هنرجو مخاطب:

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

 اي، راهنماي آموزشي افزار رايانه نرم افزار، نرم کلماتکلیدی:

دهند رابطه بين مقادير را مشخص  ها به شما اجازه مي دهند؛ آن نمودارها يک نمايش بصري از مقادير عددي ارائه مي معرفیکتاب:

ها  ها اشاره داشته باشيد و روندهاي كسب و كار را مشاهده كنيد. كتاب نمودارها و مصورسازي ما را با قابليت فاوتكرده، به ت

، استفاده از Excel: شروع كار با نمودارهاي  كند. مباحث اين كتاب عبارتند از فصل آشنا مي 5چگونگي و كاربرد اين نرم افزار در 

هاي عدد سفارشي، به  ها و فرمت ، مصورسازي با شكلSparklineهاي نمودارسازي پيشرفته، ايجاد تصاوير گرافيكي  تكنيک

 .Excelسازي داشبورد  ها در پياده روش

 

 وزيري. ص.292 .1399. مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران: تهران.چهازپایتونبایدبدانیدهرآن. سيدي، حسين.108

 9786222182694 شابک:

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 هاي رايانه نويسي رايانه، زبان برنامه کلماتکلیدی:

كرده است. افراد مبتدي هم  نويسي ارائه  اين كتاب مباحث پايتون را از پايه و بدون نياز به دانش قبليِ برنامه معرفیکتاب:

محور است و مباحث پيچيده را همراه با تصوير و به صورت خط به  توانند مطالب را حتي تا سطح پيشرفته بياموزند. كتاب پروژه مي

 ها را بياموزد. خط آورده است تا مخاطب بتواند آن

شعر

 

 9786222740030 شابک: رقعي. ص.276 .1399. پرتقال: تهران. پناه نغمه يزدان اینجا،دردنیایواقعی.. پكر، سارا پني.109

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلماتکلیدی:

ها بايد روي  حال نيست و از نظر آن كافي خوش  است كه به نظر مادر و پدرش به اندازه  ساله ، پسري يازده«وِر» معرفیکتاب:

دهد تنها باشد تا بتواند در اتاقش و  ها ارتباط برقرار كند؛ اما او ترجيح مي اش كار كند تا تنها نباشد و با آدم تقويت روابط اجتماعي

خاطر، پدر و مادرش او را به كمپ تابستاني  همين يايي كه در ذهنش دارد، بپردازد تا دنياي واقعي. بهدر افكارش غرق شود و به دن

 كند.... چيز تغيير مي همه  شود،  بيند و با او دوست مي را مي« جولين»فرستند. وقتي ور،  مي
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 9786227094466 شابک: رقعي. ص.72 .1399. نشر گويا: تهران.آلزایمر شعر شباب:. شاماني، طيبه.110

 هنرجو مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 انواع ادبي، شعر فارسي، نوجوانان کلماتکلیدی:

هاي اشعار، ابراز عواطف نوجواني  شاعر براي نوجوانان انتخاب كرده است. از بارزترين ويژگي اشعار اين كتاب را خود معرفیکتاب:

فهمم از فارسي، از زيست. جز عشق تو چيزي  چيزي نمي»گويد:  ، مي«تا لحظه آخر»ها عاشقانه هستند. در شعر  و بيشتر آن است

« آلزايمر»شاعر معتقد است كه حتي «. كشم يک قلب در گوشه دفتر در كله من نيست. كارم فقط اين است تا لحظه آخر، هي مي

 ك كند.تواند نقش معشوق را از ذهنش پا هم نمي

 

111 آمدی شعر شباب:. سپاهي يونسي، عباسعلي. دیر که هم باز  شابک: رقعي. ص.64 .1399. نشر گويا: تهران.

9786227094480 

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 انواع ادبي، شعر فارسي، جوانان کلماتکلیدی:

اين كتاب مجموعه اشعاري است كه شاعر براي جوانان دبيرستاني انتخاب كرده است. او نگاهي انساني به طبيعت و  معرفیکتاب:

ميق زندگي را به شعر عناصر زندگي دارد و عاطفه در آثارش بسيار محسوس است. شاعر با مضامين بسيار در دسترس، مفاهيم ع

ام گاهي از رود، حال زمين اين روزها خوش  كشم از كوه، شرمنده گاهي خجالت مي»گويد:  مي« الؤس»تبديل كرده است. در شعر 

 «....قرار»در شعر « نيست، از بس به خوردش داده آدم دود....

 

 9786227094411 شابک: رقعي. ص.72 .1399. نشر گويا: تهران.اندیشمبهتومی شعر شباب:. ابراهيمي، جعفر.112

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 انواع ادبي، شعر فارسي، جوانان کلماتکلیدی:

انتخاب شاعر، براي جوانان دبيرستاني گردآوري شده است. در اين اشعار پيوند بين عواطف اين مجموعه اشعار، به  معرفیکتاب:

از پيوند انسان و طبيعت « كاش»خورد و اين ويژگي خاص اين شاعر است. شعر  انساني با عناصر طبيعت به وفور به چشم مي

ها يک  د، كاش يک شب، در نگاهم ناگهان، سنگشدن كاش در من، دشتي از پروانه بود، كاش در من، خارها گل مي»گويد:  مي

 در شعر ديگري....« شدند.... لحظه، بلبل مي

 

 9786227094398 شابک: رقعي. ص.88 .1399. نشر گويا: تهران.آیدبویبالفرشتهمی شعر شباب:. عال، افشين.113

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 انواع ادبي، شعر، نوجوانان کلماتکلیدی:

نيز  كتاب حاضر مجموعه اشعاري است كه براي جوانان دبيرستاني انتخاب شده و براي آموزش كارگاهي شعر معرفیکتاب:

از بخش « كوچه و رُفتگر»ارائه شده است. شعر « ليلي»و « هاي يوش در كوچه»، «طعم صلوات» مناسب است. شعرها در سه بخش

از بخش دوم، از « آخرين خبر »ها هستند. شعر  ن ها و خيابا وروب كوچه اول، حكايت رفتگراني است كه سحرگاهان مشغول رُفت

 گويد و شعر.... ها مي اجالس پروانه
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 9786227094459 شابک: رقعي. ص.72 .1399. نشر گويا: تهران.خانهنیستبیتمن شعر شباب:. رهنما، شاهين.114

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 انواع ادبي، شعر فارسي، نوجوانان کلماتکلیدی:

اشعار اين كتاب براي نوجوانان و جوانان سروده شده است. شاعر به طبيعت توجه خاصي دارد؛ اما از مسائل  کتاب:معرفی

زند، نمک و  دستي پر از سروصدا و يک نفر كه داد مي دوباره چرخ»گويد:  شود. در شعري با همين عنوان مي اجتماعي نيز غافل نمي

 «.كند، كمک! و من... دربزرگ عينكي، دوباره توي كوچه التماس ميتر كنار تير برق، كسي شبيه يک پ آن طرف

 

 9786227094541 شابک: رقعي. ص.80 .1399. نشر گويا: تهران.پرندهبودم شعر شباب:. نظري، مهديه.115

 هنرجو مخاطب:

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

 انواع ادبي، شعر نو، نوجوانان کلماتکلیدی:

كند. تسلط  ها و عناصر طبيعت ارتباط برقرار كرده و عواطفش را در كلمات جاري مي شاعر در شعرهايش با انسان معرفیکتاب:

« جيرجير»اند. در شعر  ههاي مهم اوست. شعرها به دو دسته نيمايي و سپيد تقسيم شد هاي كالسيک و نو، از ويژگي شاعر بر قالب

 «شود. اي كه روي كهكشان كشيده مي هاي تو لحظه هاي توست. كفش زندگي، جيرجير كفش»آمده است: 

 

 9786227094534 شابک: رقعي. ص.96 .1399. نشر گويا: تهران.پنهانپروانه شعر شباب:. مرداني، مهدي.116

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 انواع ادبي، شعر نو، جوانان کلماتکلیدی:

ارائه شده است. خالقيت در « سپيدها»و « نيمايي»اين مجموعه شعر براي جوانان دبيرستاني انتخاب و در دو بخش  معرفیکتاب:

كاش »، از بخش اول، آمده است: «پروانه پنهان»شاعر است. در شعر  هاي اشعار يري زبان شعر از ويژگياشا و خالقيت در به كارگتم

اثري از من نبود، آن روزها »از بخش دوم: « ردّ پا»شعر . «بافد درون من.... بار با خودكار... آه، اين جمله پيله مي جرئت داشتم يک

 «ف بزرگ بود، من پاهاي كوچكم را....كه ردّپاي تو در بر

 

 9786227094473 شابک: رقعي. ص.80 .1399. نشر گويا: تهران.تختهسفیددلمن شعر شباب:. باباجاني، علي.117

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 انواع ادبي، شعر فارسي، نوجوانان کلماتکلیدی:

شعرهاي اين كتاب براي خوانندگان جوان و دبيرستاني انتخاب شده است. سادگي و صميميت، تنوع مضمون، زاويه  معرفیکتاب:

هاي اين اشعار است. در شعر  ند، از ويژگيك ديد خالق و توجه به بافت خانوادگي كه نوجوان به عنوان مخاطب در آن زندگي مي

اي تنها و كوچک، من و بابا و مامان ساكن آن، شده  ته يک كوچه تنگ و دو متري، نشسته خانه»، آمده است: «بهشت كوچک»

 .» جا كمد، ما هم عروسک... اين
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 9786227094435 شابک: رقعي. ص.88 .1399. نشر گويا: تهران.هایزلیخاترانه شعر شباب:. اميني، سودابه.118

 هنرآموز مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 انواع ادبي، شعر فارسي، نوجوانان کلماتکلیدی:

خاص است؛  دليل، مخاطب اين شعرها، مخاطب همين تلميح است و بهشعرهاي اين كتاب، سرشار از نماد، نشانه و  معرفیکتاب:

برد. كتاب به سه  دوچندان مي نس و الفت دارد و از فضاي رمزآلود شعرها لذتيبا كشف و شهود در زمينه اساطير اُمخاطبي كه 

زن كبوترانه تنهايي است، در وسعت »در شعري آمده است:  نيايش، پسر ارديبهشت و نيمه دخترانه جهان تقسيم شده است. بخش

 «چشمانش بنگر تا حسرت پروازي را به تماشا بنشيني. اي ناباور عالم. به سرمه

 

 9786227291155 شابک: رقعي. ص.88 .1399. نشر گويا: تهران.تورادوستدارم شعر شباب:. محقق، جواد.119

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 انواع ادبي، شعر فارسي، نوجوانان کلماتکلیدی:

اشعار اين كتاب در قالب نيمايي سروده شده است. شاعر نوجواني درونش را زنده نگاه داشته و اشعارش را متناسب  معرفیکتاب:

ان براي آموزش كارگاهي شعر، ويژه هنرجويان شاعر نيز تو با زمان و تغييرات اجتماعي و فرهنگي سروده است. از اين كتاب مي

تو را دوست دارم تو را كه خداوند دريا و كوهي و »، آمده است: «تو را دوست دارم»استفاده كرد. در اولين شعر اين مجموعه، به نام 

 «سازنده آسماني چنين باشكوهي....

 

120 به شعر شباب:. موسويان، انسيه. پیراهنشرا خواهدداددرخت، باد  شابک: رقعي. ص.72 .1399. نشر گويا: تهران.

9786227094404 

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 انواع ادبي، شعر نو، نوجوانان کلماتکلیدی:

اند. او از عناصر  توان روحيه زنانه را مشاهده كرد؛ عواطفي در قالب شعر نو كه محتاطانه بيان شده در اين اشعار مي کتاب:معرفی

در « نشاني از بهار»شوند. شعر  طبيعت براي بيان احساس خود استفاده كرده است. اشعار به دو بخش نيمايي و سپيد تقسيم مي

جوانه، بهار از سمت  سبز گل و ز گيسوي سرسبز درختان، نه از سرخنه از دريا نه از باران، نه ا: »گويد بخش نيمايي آمده است و مي

 «آيد به خانه! دستان تو مي

 

 9786227094381 شابک: رقعي. ص.72 .1399. نشر گويا: تهران.رودسازسیمینه شعر شباب:. شعباني، اسداهلل.121

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 انواع ادبي، شعر فارسي، نوجوانان کلماتکلیدی:

در اشعار اين نگرد.  شود و از زاويه ديد او به جهان مي قد مي شاعر اين مجموعه، هنگام سرايش، با مخاطب خود هم معرفیکتاب:

« نگاه»زند. در شعر  هاي زيبايي را رقم مي كتاب، مهرورزي محور محتوايي دارد كه با موسيقي كالم شاعر درآميخته و لحظه

 «هميشه نگاهي. تاب اهي؟ يک آينه شكسته دارم، بيشود بخو ام، تو ماهي، از بركه چه مي من بركه آبي»گويد:  مي
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122 جهانشانه شباب:شعر . توالئي، حسين. مترسک دورترین  شابک: رقعي. ص.72 .1399. نشر گويا: تهران.

9786227094428 

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 فارسي، نوجوانانانواع ادبي، شعر  کلماتکلیدی:

انتخاب شده است. شاعر در شعرهايش مخاطب نوجوان را   شعرهاي اين كتاب براي خوانندگان جوان و دبيرستاني معرفیکتاب:

كند مثل مخاطبش انديشه و نگاه متفاوتي به جهان داشته باشد. از اين رو،  گذارد و تالش مي گيرد، به او احترام مي دست كم نمي

اي در دست او  درخت دستش را دراز كرد، آسمان پرنده»گويد:  مي« دعا»هاي شاخص آثار اوست. در شعر  از ويژگيكشف شاعرانه، 

 «گذاشت.

 

123 آمد شعر شباب:. ميرزاده، سيداحمد. کوه پشت از نرم نرم شب  شابک: رقعي. ص.64 .1399. نشر گويا: تهران.

9786227094374 

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 انواع ادبي، شعر، جوانان کلماتکلیدی:

از »  چه خبر؟»كند. شعر  اين كتاب مجموعه اشعاري براي جوانان است و مخاطب را به رشد معنوي دعوت مي معرفیکتاب:

« پور قيصر امين»به ياد « صبح پريدن»شعر «. ، خبر اين است: دلم تنگ شده... اين جواب تو كه گفتي چه خبر؟»گويد:  ي ميدلتنگ

 سروده شده است و شعر ديگري براي كشتي سانچي كه سوخت و غرق شد. شعرهاي بعدي....

 

 9786227094527 شابک: رقعي. ص.72 .1399. نشر گويا: تهران.آیدصدایپنجرهمی شعر شباب:. مرادي، مهدي.124

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 انواع ادبي، شعر فارسي، جوانان کلماتکلیدی:

دهد و جهان را با  انگيز در شعر، زاويه ديد مخاطب را گسترش مي استفاده از عناصر خيالشاعر در اين مجموعه با  معرفیکتاب:

اي  اي كِرم خاكي كوچک! آيا شنيده»، آمده است: «زميني آوازهاي سيب»در شعر  زند. تخيل درباره اشيا و عناصر طبيعت گره مي

هاي برق، كوه، پُل و  گويد و در شعرهاي ديگر از سيم ها مي در شعر ديگري از روياي كاكتوس « زميني را؟ در عمق خاك، آواز سيب

 ها دارد. صدا، سخن
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 9786227094503 شابک: رقعي. ص.64 .1399. نشر گويا: تهران.ماهیرودتوام شعر شباب:. وهاب، محمود پور.125

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 انواع ادبي، شعر فارسي، نوجوانان کلماتکلیدی:

كند. شعر او با  كوشد ميان مخاطب و طبيعت پيوند برقرار مي شعر اين كتاب، عاطفه است؛ اما شاعر مي 27محور  معرفیکتاب:

صلح هركجا پا گذاشت، جاي »گويد:  كند. او درباره صلح مي نگاه مخاطب را تلطيف ميكمک به غناي عاطفه و انديشه نوجوانان، 

گل چيست؟ بوي باغچه يا رنگ و روي باغچه. من »گويد:  در شعر ديگري، درباره گل مي«. كينه، جاي بمب، يک درخت كاشت...

 «.توي اين فكرم كه هست گل آبروي باغچه...

 

 شابک: رقعي. ص.56 .1399. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.مثلرودعاشقم نوجوان:شعر . صارمي شهاب، محمد.126

9789640818886 

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 شعر نو، نوجوانانانواع ادبي،  کلماتکلیدی:

مجموعه اشعار اين كتاب، براي نوجوانان سروده شده است كه موضوعات مختلف اجتماعي، احساسي، عاطفي و  معرفیکتاب:

ها با  گويد كه نوجوانان امروز با آن مواجه هستند. اين سروده هايي سخن مي آييني دارد. قالب اين اشعار نيمايي است و از چالش

كند. در  گري هدايت مي برانگيز، ذهن نوجوانان را به سمت كنجكاوي و پرسش د ترفندهاي شاعرانه و فضاهاي چالشنگاهي نو و ايجا

 «ها جوانه زد.... اي از شكاف سنگ دست مهربان باد موي سنگ را شانه زد، دانه»، آمده است: «شوند ها عاشق مي سنگ»شعر 

 

 9786222087845 شابک: خشتي كوچک. ص.144 .1399. كتاب نيستان: تهران.فقطتوییکهمنم. وليئي، قربان.127

 هنرجو/ هنرآموز  مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 انواع ادبي، شعر نو، جوانان کلماتکلیدی:

هايي  لحني حماسي همراهند. شاعر مناجاتاشعار اين كتاب در قالب نو نيمايي سروده شده است و با شور عرفاني و  معرفیکتاب:

هاي حماسي است. در اين كتاب همچنين  كند و لحن شورانگيزش يادآور منظومه وگو مي را سروده است و با خالق خود گفت

 توان روابط و زندگي انسان در دوران معاصر را نيز مشاهده كرد. مي

 

 9789640233849 شابک: بياضي. ص.40 .1399. نشر به :تهران.سربلندیمماباتو. محقق، حامد/ نيک طلب، بابک.128

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 انواع ادبي، شعر، جنگ کلماتکلیدی:

اند. در شعر اول،  ها را سروده است كه هجده شاعر مختلف آن« قاسم سليماني»كتاب حاوي هجده شعر درباره اين  معرفیکتاب:

آيند و بعضي خبرها مانند شعله به تمام دنيا آتش  شاعر معتقد است كه بعضي خبرها سرخ هستند، مانند خبرهايي كه از عاشورا مي

 داند. در شعر بعدي.... ها مي اي در كوير آدم چشمه زنند! در شعر ديگري، شاعر، قاسم سليماني را مي
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علومتربیتی

 

 9786003581838 شابک: وزيري. ص.256 .1398. جامعة القرآن الكريم: قم.ازدواجراهیبهسویکمال. منتظري، اعظم.129

 هنرآموز مخاطب:

 هاي مذهبي، رفتار اجتماعي ازدواج، جنبه کلماتکلیدی:

داند. بنابراين، پس از تعريف  بسيار سريع در رسيدن به كمال را ازدواج ميهاي  نويسندة كتاب حاضر يكي از راه معرفیکتاب:

كند. ازدواج  هاي ازدواج، نقش آن در رسيدن به كمال و تأمين نيازهاي مادي و تشكيل زندگي صحبت مي كمال و موانع آن، از فايده

چه به ازدواج مربوط  هاي حل مسئله و هر آن و مهارتو توجه به كرامت انساني، ازدواج و كظم غيظ، ازدواج و ازدياد صبر، ازدواج 

 اند. است، در اين كتاب آمده

 

 شابک: رحلي. ص.292 .1398. بان ايران: تهران. علي صاحبي، حميد عبدي آموز.بهسویمدارسصلح. بودين، ريچارد جي.130

9786001883606 

 هنرآموز مخاطب:

 صلح، رفتار در مدرسه کلماتکلیدی:

اي  آموزش و يادگيري فرهنگ صلح براي هر فردي الزم است. اين كتاب كوشيده است چگونگي ايجاد مدرسه معرفیکتاب:

شدن مديران به  هاي متوسطه و چگونگي تبديل ساالن در مدرسه آموز را به مخاطب بياموزد. جزئيات روند برنامة ميانجيگري هم صلح

 جويي، مباحث اصلي كتاب هستند. در يادگيري صلحآموزان  مديران ارشد براي كمک به دانش

 

 .1399. بعثت: تهران.هادرنظامآموزشعمومیکشوردرایامکروناییتبدیلتهدیدهابهفرصت. منطقي، مرتضي.131

 9786004370721 شابک: وزيري. ص.212

 هنرآموز  مخاطب:

 دورفناوري آموزشي، كامپيوتر، آموزش از راه  کلماتکلیدی:

نگارنده در اين كتاب با ارائه پنج مقاله، در صدد برآمده است تا در كنار بازانديشي كه كروناويروس در مورد  معرفیکتاب:

هاي جديد  هاي ارتباطي جديد براي آموزش عمومي كشور به همراه داشته است، به معرفي و تبيين افق كاربردهاي آموزشي فناوري

آموزان پرداخته، و توجه اولياي آموزش عمومي كشور را به ابعاد جديد  برنامه و فرهنگي دانش ، فوقهاي آموزشي ديگري در زمينه

 ديگري در همين راستا جلب كند.

 

132 ایران. رضا/ حسني، محمد زاده قمصري، علي صادق. اسالمی جمهوری تربیتدر فلسفه از تبیینی مؤسسه : تهران.

 9789640819715 شابک: وزيري. ص.208 .1399. فرهنگي مدرسه برهان

 دانشجومعلمان/ هنرآموز/ كارشناسان  مخاطب:

 آموزش و پرورش، تربيت، فلسفه کلماتکلیدی:

شود. سپس، چيستي و چرايي و  در اين كتاب ابتدا چيستي و چرايي فلسفه تربيت و خصوصيات آن معرفي مي معرفیکتاب:

ها، توضيح داده  نگري آن گاه مباني اساسي تربيت و باهم شود. آن ايران، تبيين ميهاي فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي  ويژگي

گردد. در ادامه، جايگاه فرايند تربيت و اهداف آن، بررسي و چگونگي وضع مطلوب  ها، بيان مي شود و انواع تربيت و نسبت بين آن مي

ن، تحليلي روشن از محتواي مباني نظري سند تحول بنيادين، گيرد. در پايا تربيت در جمهوري اسالمي ايران، مورد بحث قرار مي

 شود. ، ارائه مي«فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران»يعني 
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 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش

44 

 

مصوبه. آباد، رحيم بخش اله نويد ادهم، مهدي/ روح.133 هایشورایعالیمعارف،فرهنگ،تربیتمعلمبهروایتاسناد:

 9786226589062 شابک: وزيري. ص.450 .1399. تربيت دبير شهيد رجائيدانشگاه : تهران.آموزشوپرورش

 مدير/ دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 آموزش و پرورش، تربيت معلم، اسناد و مدارك کلماتکلیدی:

 74شود. سپس  در اين كتاب ابتدا سير تاريخ و تحوالت تربيت معلم از دارالمعلمين تا دانشگاه فرهنگيان، بررسي مي معرفیکتاب:

وپرورش درباره تربيت معلم شامل  عالي آموزش عالي فرهنگ و شوراي عالي معارف و شوراي هاي شوراي سند از مجموعه مصوبه

مرتبط، طي نزديک به يک سده فعاليت شورا، ارائه  دستور تحصيالت و مجوزهاي مورديو ها  نامه ها؛ نظام نامه ها؛ آيين اساسنامه

 شود. منبع مرتبط با آن پيوست مي 300مصوبه مجلس شوراي ملي درباره تربيت معلم به همراه حدود 11شود. در پايان،  مي

 

134 درروایت. طيبه سيدهايماني، هما/ ريحاني اردبيلي، عظيمه/ گلمرادي، صدف/ وخشوزي، . مجازی کارورزی از هایی

 9786227496123 شابک: وزيري. ص.202 .1399. تيک: يزد.دانشگاهفرهنگیان

 هنرآموز مخاطب:

 پژوهي، اينترنت معلمان، درس کلماتکلیدی:

شود. اين  با محيط كار مينوعي باعث ايجاد آمادگي و آشنايي دانشجويان  هايي است كه به كارورزي يكي از طرح معرفیکتاب:

ها با آگاهي به تمام نقاط ضعف و قوتي كه در ارائه درس  كتاب، اثر نويسندگاني است كه از اساتيد درس كارورزي هستند. آن

اند. همچنين در كتاب به بررسي اين موضوع و ارائه و چگونگي انجام اين  كارورزي و انجام اين طرح وجود دارد، اين اثر را نوشته

 شود. صورت آنالين، پرداخته مي ح در دوران كرونا و بهطر

 

 رقعي. ص.124 .1398. شميسا: اهر.سهسال=یکعمر؟!. حسن هريس، صابر/ نيكنام، بهمن/ تيموري زرنقي، مقصود پور.135

 9786226730327 شابک:

 والدين/ هنرآموز مخاطب:

 آموزشي ريزي، پيشرفت تحصيلي، مشاوره برنامه کلماتکلیدی:

رود كه ديگر نه داشتن مدرك، بلكه داشتن مهارت مهم است. نكاتي دربارة مشاوره و  جامعة امروزي به سمتي مي معرفیکتاب:

صحيح  درسي مناسب، شيوه سودمندي برنامة برنامة درسي،  ريف و تاريخچهاهميت آن، ضرورت مشاورة تحصيلي براي والدين، تع

 اند. برداري و مزايا و معايب آن در اين كتاب عرضه شده نويسي و يادداشت يت اصول جزوهمطالعه و اصول آن، و در نها

 

انجمن اوليا و : تهران. فاطمه فضلعلي، مطهره كاشانيان ها.معلمتوانید:امیدونویدیبهنوشماهممی. آر جكسون، روبين.136

 9789644512933 شابک: رقعي. ص.242 .1399. مربيان

 دانشجومعلمان/ هنرآموز  مخاطب:

 آموزش و پرورش، معلمان، راهنماي تدريس کلماتکلیدی:

وار از اصول حرفه معلمي و از بايدها و نبايدهاي آن و از ارتباط معلم با اوليا صحبت  اي داستان گونه در اين كتاب به معرفیکتاب:

ها در حرفه خود دچار  دهد كه گاهي معلم ويش، توضيح ميشود. نويسنده در اين كتاب با تكيه بر تجربه زيسته معلمي خ مي

 كند. رفت از فرسودگي شغلي را نيز در كتاب بيان مي هاي برون رو، راه شوند؛ از اين فرسودگي شغلي مي
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انجمن : تهران.هایدینی)ازطریقخانواده،مدرسه،دینورسانه(هاینهادینهکردناندیشههشیو. حسني، حسين.137

 9789644513398 شابک: رقعي. ص.382 .1398. اوليا و مربيان

 مدير/ هنرآموز  مخاطب:

 آموزش و پرورش، تعليمات ديني، كودكان کلماتکلیدی:

 -اي انفرادي  هاي متعدد نيكبختي را به تصوير بكشد؛ شيوه كند يكي از شيوه نويسنده در اين كتاب، تالش مي معرفیکتاب:

ها، هنجارها و  شناسي در خدمت ارزش هاي مرتبط با ماهيت فلسفي دين را از منظر جامعه آن دارد كه انديشهگروهي كه سعي بر 

رفتارهاي اجتماعي قرار دهد. نويسنده در مقوالت مطرح در كتاب، تالش دارد؛ چگونگي فراهم كردن زمينه تثبيت و عملي كردن 

 تشريح كند.« سازي يا نهادينگي دروني»نام  بهشناسي را با طرح مبحثي  يكي از مباحث اساسي جامعه

 

 .1398. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي: تهران.ظرفیتحقوقدرتحکیمخانواده. اهلل نيا، فرج هدايت.138

 9786001084614 شابک: رقعي. ص.360

 هنرآموز مخاطب:

 خانواده، قوانينحقوق، حقوق فردي و اجتماعي،  کلماتکلیدی:

هاي دانش حقوق در تقويت و تحكيم  حل يابي آن و نيز معرفي راه هاي خانواده و ريشه شناسايي مشكالت و آسيب معرفیکتاب:

هاي   سنجي حقوقي خانواده، مباني تحكيم خانواده، ظرفيت خانواده، موضوع اصلي كتاب حاضر است. مفاهيم و مباني ظرفيت

 شناسي حقوقي تحكيم خانواده از مباحث اين كتاب هستند. و قضايي تحكيم خانواده و آسيبغيرقضايي، شبه قضايي 

 

139 مربیانخالقمتفاوتعملمی كتاب آينده:. ويتيكر، تاد. ماهرانه: : تهران. سادات شجاعي راضيه کنند.تربیتخالقو

 9786007325728 شابک: رقعي. ص.188 .1399. سازوكار

 هنرآموزمشاور/  مخاطب:

 هاي آموزشي راهنماي معلم، مهارت کلماتکلیدی:

ها بايد انجام دهند تا ماهر و خالق شوند. نويسنده كارهايي مثل برقراري  كارهايي است كه معلمه اين كتاب دربار معرفیکتاب:

دهد تا معلم بتواند در  اد و آموزش ميآموز به محتواي درس معلم را پيشنه آموزان، جلب توجه دانش ارتباط با والدين، مدارا با دانش

 مجموع ميانگين كالس را چه از نظر تربيتي و چه از نظر درسي باال ببرد.

 

متنآموزشی،سندفلسفهتربیتدرجمهوریاسالمیایران. ابراهيم/ جوانبخت، فاطمه حسيني، سيد.140 . بخشايش: قم.

 9789641823759 شابک: وزيري. ص.280 .1399

 دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 آموزش و پرورش، تربيت، فلسفه کلماتکلیدی:

يكي از دروس اختصاصي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان كه معلمان آينده جامعه و مربي نسل جديد خواهند بود،  معرفیکتاب:

ي، اصول، جايگاه و نيز چيستي و چرايي و است. هدف از اين درس آشنايي با مبان« سند فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران»

جا كه متن اصلي سند با رويكرد فلسفي و استداللي نوشته شده در اين كتاب،  چگونگي تربيت از ديدگاه علماي اسالم است؛ از آن

 ه شود.سازي و ارائ سيزده درس و سه جلسه با محوريت درس چهاردهم، مطالب آن كتاب ساده البسعي بر آن بوده است تا در ق
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مدارسسالم)مدارسیکهدرآن-مدارسیادگیرندهمرآت،مدارسباز. هوي، وينک/ تارتر، جان/ كات كمپ، رابرت.141

 .1399. مؤسسه مدارس يادگيرنده مرآت: تهران. حيدر توراني، سيما اتحادي شوند(.رویکردهایپیشرفتهآموزشیاجرامی

 9786229718001 شابک: وزيري. ص.208

 مدير/ دانشجومعلمان/ كارشناسان مخاطب:

 ارزشيابي آموزشي، مديريت و سازماندهي، مدارس کلماتکلیدی:

آموزان نوشته شده است. در  با هدف بهبود وضعيت آموزش و رشد ذهني دانش« مدارس سالم -مدارس باز »كتاب  معرفیکتاب:

شود و  سالمت سازماني مدرسه به روش علمي شرح داده مي مدار ماهيت محل كار، فرهنگ و محور و روش اين كتاب پژوهش

گردد.  معرفي مي« OCDQ-R6»شده آن با نام  و ابزار اصالح« OCDQهالپين »چگونگي كاربرد پرسشنامه توصيف جو سازماني 

، ابعاد و «درسهسالمت سازماني براي م»شود و پرسشنامه  ها، ارائه مي همچنين در كتاب پرسشنامه جو سازماني براي دبيرستان

گيرد. در پايان نتايج پژوهش در باب جو سالمت مدرسه و  هاي سالمت مدرسه مورد بررسي قرار مي ابزارهاي جديد آن و نيز شاخص

گيرد و با استفاده از ابزارهاي سنجش سالمت و  عنوان يک راهنماي كاربردي مورد بحث قرار مي هاي پژوهش در آموزش به روش

 شود. ها در مدرسه توضيح داده مي تي كردن آنجو، چگونگي عمليا

 

. منظومه خرد: تهران. فرنوش فرهمند هایکوچکآغازمیشوند.مدرسهیادگیرندهتغییراتبزرگباگام. سنگه، پيتر.142

 9786006475806 شابک: رقعي. ص.240 .1399

 مدير/ دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 يادگيري سازمانيها،  مدرسه کلماتکلیدی:

چگونگي خلق محيط يادگيرنده در كالس، مدرسه و جامعه با استفاده از پنج فرمان يادگيري موضوع اصلي اين  معرفیکتاب:

نويسنده با تعليمات  .رهبري ،توسعه ،واقعيت جاري ،انداز مدرسه چشم ،اند از: ورود به مدرسه هاي اين كتاب عبارت كتاب است. فصل

 ها را به مخاطب بياموزد. ها و سازمان هاي آموزشي مدرسه هاي كور سيستم هاي گره حل اين كتاب كوشيده است راه

 

143 آموزشی. نيوشا فر، سيده شكيبايي، گودرز/ عزيزي. مدیریت  شابک: وزيري. ص.188 .1399. جيسا: رودسر.

9786226290708 

 دانشجومعلمانمدير/  مخاطب:

 هاي آموزشي رهبري، مديريت آموزشي، نظام کلماتکلیدی:

با توجه به رشد فزاينده نقش مديريت در فرآيند آموزش، امروزه حياتي بودن مديريت آموزشي براي هر نظام  معرفیکتاب:

رهبري  ،ررسي مفاهيم مديريت آموزشيرو در اين كتاب، اصول و مباني مديريت آموزشي با ب رسد، از اين آموزشي بديهي به نظر مي

مديريت  ،آموزان و مديريت كاركنان آموزشي مديريت دانش ،مديريت برنامه آموزشي ،سازمان آموزشي ،نظارت آموزشي ،آموزشي

 شود. مديريت اداره آموزشي و سيستم مديريت اطالعات، بيان مي ،عمومي آموزشي روابط ،مديريت مالي آموزشي ،امكانات آموزشي

 

144 رهبریمعنوی. ملكي، حسن/ امجديان، كيومرث. بر مبتنی مدیریتمدرسه . مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.

 9789640821435 شابک: وزيري. ص.188 .1399

 مدير/ كارشناسان مخاطب:

 آموزش و پرورش، رهبري، فلسفه کلماتکلیدی:

هاي رهبري تطابق بيشتري  شرايط متغير و پيچيده كنوني نسبت به ساير سبکرهبري معنوي با توسعه انساني و  معرفیکتاب:

مديريت مدارس »كند تا افراد با انگيزش دروني و با تمام وجود در كارها مشاركت كنند. در اين كتاب، مدلي براي  دارد و كمک مي

 ، ارائه شده است.«ابتدايي با رويكرد رهبري معنوي
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عمران

 

145 آوریفاضالباصولطراحیهیدرولیکیشبکهجمع. زاده، محمدباقر ميران.  وزيري. ص.240 .1399. مرسل: كاشان.

 9789649725819 شابک:

 هنرآموز/ كارشناسان مخاطب:

 محيط زيست، معماري، طراحي صنعتي کلماتکلیدی:

آوري و تصفيه فاضالب است.  هاي جمع احداث سيستممحيطي  هاي زيست يكي از اقدامات مؤثر جهت كاهش آلودگي معرفیکتاب:

فصل: كليات، جمعيت  7آوري فاضالب است. نويسنده در اين كتاب سعي كرده است در  هاي جمع اين كتاب در زمينه طراحي شبكه

ت اجرايي و و برآورد آن، محاسبات دبي فاضالب توليدي، مباني فني طراحي، طراحي هيدروليكي فاضالبروها، مثال طراحي و نكا

هاي طراحي به زبان آموزشي ساده و كاربردي  هاي فاضالب اصول طراحي هيدروليكي فاضالبروها را به همراه مثال راهبردي شبكه

زيست و مهندسي آب و فاضالب  محيط، مهندسي عمران محيط هاي مختلف مهندسي بهداشت براي كارشناسان و دانشجويان رشته

 بيان نمايد.

عمومی

 

146 شاد. پيواسته، كلثوم/ پيواسته، سكينه. آموزش  شابک: وزيري. ص.69 .1399. گسترش علوم نوين: بجنورد.

9786226911184 

 مشاور/ هنرآموز مخاطب:

 شادي، رفتار در مدرسه کلماتکلیدی:

اي  دارد. براي داشتن مدرسهآموز  نظام آموزشي مدرسه نقش بسيار مهمي در شادي و نشاط و ارتقاي آن در دانش معرفیکتاب:

ريزي شوند. اين كتاب  كارهاي مناسب برنامه هاي رسيدن به آن بررسي و راه شاد، الزم است عوامل موثر در ايجاد آن شناسايي، راه

 دهد. باره توضيحاتي مي در اين

 

147 بالیاحمایت. نورباال، احمدعلي. در اجتماعی روانی های  شابک: وزيري. ص.156 .1399. تيمورزاده: تهران.

9786002388612 

 هنرآموز مخاطب:

 شناسي، بهداشت رواني، حوادث طبيعي روان کلماتکلیدی:

هاي  خيز مهم و بزرگ دنياست و به همين دليل ساالنه تلفات زياد جاني و خسارت ايران يكي از كشورهاي حادثه معرفیکتاب:

ها در ايران  نوع از آن 31شده در سطح جهان احتمال وقوع  فاجعه يا بالهاي شناختهنوع  40شود. از  سنگين مالي بر آن تحميل مي

شناختي  ن زا هستند. اين حوادث عوارض روا وجود دارد كه سانحه زلزله، سيل و خشكسالي بيشتر از ساير انواع سوانح خسارت

شناختي همه عوارض رواني و اجتماعي حوادث و  اهي روانرو در اين كتاب در نگ ديدگان در پي دارد؛ از اين درازمدتي را براي حادثه

 گيرد. بالياي طبيعي، مورد بررسي قرار مي
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وپرورشایرانازگذشتهنگاریرویدادهایمؤثربرآموزشروایتمدرسهایرانیدرمدارهزاره!:گاه. خلخالي، علي.148

 9786008529118 شابک: رقعي. ص.200 .1399. مدار پيشگامان پژوهش: تهران.تاامروز

 دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 تاريخ، تاريخ ايران، آموزش و پرورش کلماتکلیدی:

اي آغاز كرده،  مدرسه كند. نويسنده از عصر بي گيري مدرسه را از ابتداي تاريخ واكاوي مي كتاب حاضر تاريخچة شكل معرفیکتاب:

شمسي را عصر مدرسة نجات  1317تا  1170هاي  شمسي است، رسيده است. سال 1168تا  62به عصر مدرسة مقدس كه از سال 

 رسيده است. 1398گيرد و در نهايت به عصر كاغذي و سال  را در برمي 1377ناميده و به عصر مدرسة هژمونيک رسيده كه تا سال 

 

149 یادگیریکارکردهایاجراییمغزوجایگاهآندراختالل. زيوري، نجمه/ ناصري، مصيب.  .1399. جاليز: فيض آباد.

 9786227035803 شابک: وزيري. ص.120

 مشاور مخاطب:

 شناسي هاي روان يادگيري، جنبه کلماتکلیدی:

ها و  تاريخچة كاركردهاي اجرايي، مدل كند. نظريه و كتاب حاضر در پنج فصل كاركردهاي اجرايي مغز را بررسي مي معرفیکتاب:

ريزي و خود تنظيمي و نيز رابطة كاركردهاي اجرايي و هوش  دهي و برنامه كاري، بازداري، سازمان توجه، حافظة هاي ها، مهارت مؤلفه

 اند. و در نهايت انواع يادگيري و اختالل يادگيري و نقش كاركردها بر اختالل يادگيري در اين كتاب ارائه شده

 

150 جایزه. شعيبي، علي. باشمراقب هایت  شابک: رقعي. ص.80 .1399. موسسه فرهنگي هنري قدر واليت: تهران.

9789644956423 

 هنرجو مخاطب:

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

 داستان هاي اخالقي، نوجوانان، گناهان کلماتکلیدی:

هاي خدا را از  توانند جايزه شوند كه به سرعت مي ، نوجوانان با گناهاني آشنا مي«باشهايت  مراقب جايزه»در كتاب  معرفیکتاب:

ها دست پيدا كنند. شناخت  دستشان بربايند. شيطان، سوگند خورده است كه فرزندان آدم را فريب دهد و نگذارد به اين جايزه

هاي خدا پيدا  و انگيزه باال براي حفظ و مراقبت از جايزهها دوري كنند و اراده قوي  كند كه از آن گناهان به نوجوانان كمک مي

 كنند.

کشاورزی

 

151 غذایی. بنايان كرماني، مهناز. مواد تکنولوژی آزمایشات  شابک: وزيري. ص.464 .1398. افرا تربت: تربت حيدريه.

9786008427438 

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 دوازدهم كاردانشاي،  دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 ها، غذا آزمايشگاه، آزمايش کلماتکلیدی:

هاي مهم در صنعت لبنيات، كنسرو،  قوانين و مقررات كلي در آزمايشگاه و اطالعات ايمني مواد شيميايي و آزمايش معرفیکتاب:

ة هر ماده مثل آب، الكل، معرف دهند. نويسنده دربار هاي ميكروبي، محتواي اصلي اين كتاب را تشكيل مي غالت، روغن و آزمايش

هاي اوليه، نحوة اطفاي  آزمايشگاه، بتادين، بنزين، متانول، وايتكس، آب اكسيژنه و الكل، از ماهيت ماده، هشدارهاي حفاظتي، كمک

 هد. د حريق و كاربرد آن توضيحات مفصلي مي
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152 )راهنمای. كندوال، كالياني. پایدار توسعه برای آینده نسل شركت : تهران. صفورا زواران حسيني مربیان(.آمادگی

 9786004773614 شابک: وزيري. ص.160 .1399. انتشارات فني ايران

 هنرآموز مخاطب:

 نگري محيط زيست، راهنماي آموزشي، آينده کلماتکلیدی:

ها  زيستي و آموزش آن محيطهاي  توان به آن دست يافت؟ هدف از طراحي برنامه توسعه پايدار چيست و چگونه مي معرفیکتاب:

عالوه، به نكات مهمي اشاره شده است كه دست  هايي براي آموزش مفهوم توسعه پايدار است. به درس چيست؟ اين كتاب شامل طرح

كه تنها با استفاده از  كند؛ ازجمله به نقش آموزش در همه سطوح و بسترهاي اجتماعي و اين يافتن به توسعه پايدار را تسريع مي

 توانيم به اين هدف برسيم. اوري، مقررات سياسي يا ابزارهاي مالي نميفن

 

153 قاجار. ناظمي، نازيال. میرزا نادر غذای دستور خورش: کارنامه  شابک: جيبي. ص.270 .1399. اطراف: تهران.

9786229922491 

 هنرآموز مخاطب:

 تاريخ ايران، آشپزي، قاجاريان کلماتکلیدی:

اگر تاريخ را به گذشته سياسي محدود نكنيم و آن را همه زندگي سياسي، اقتصادي و فرهنگي گذشته بدانيم،  معرفیکتاب:

اند. كتاب حاضر،  روند كه حاوي اطالعات و تصويري كامل از گذشته هايي به شمار مي توانيم بگوييم كه آثار تاريخي، تمام نوشته مي

اي از آداب و رسوم، روابط  نامه غذاهاست و هم رخدادهاي سياسي و البته فرهنگ هم دربردارنده اصول و قواعد آشپزي و فوايد

 اجتماعي و اصطالحات عامه مردم ايران در دوران قاجار است.

 

. محمدرضا افضلي زیست.محیط. ريون، پيتر اچ/ هاسن زال، ديويد ام/ هيگر، مري كاترين/ گيفت، نانسي واي/ برگ، ليندا ار.154

 9786004773409 شابک: رحلي. ص.578 .1399. شركت انتشارات فني ايران: تهران

 دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 زيست، منابع طبيعي، سياست محيط کلماتکلیدی:

تر است. توسعه  محيطي از هر زمان ديگري مهم زيست، مفهوم گسترده پايداري زيست امروزه در حوزه علم محيط معرفیکتاب:

هاي بين اجزا و  كنش شود. برهم مايه اصلي اين كتاب است، در سرتاسر آن به صورتي هماهنگ و منسجم مطرح مي درون پايدار كه

محيطي است. درك اين كه تغيير  هاي زيست مايه مهم كتاب، سيستم اند؛ بنابراين، ديگر درون زيست، متعدد و پيچيده عناصر محيط

گذارد، براي حل مسائل آتي و اصالح جهاني كه در  ها و موجودات زنده تأثير مي مكان محيطي چگونه در فرايندها، يک عنصر زيست

 كنيم، ضرورت اكيد دارد. آن زندگي مي

 

 9786008351351 شابک: رقعي. ص.224 .1398. ايرانشناسي: تهران. صبا كارخيران تاریخناندرایران.. فلور، ويلم.155

 هنرآموز مخاطب:

 تغذيه، تاريخ ايران، ايران شناسي کلماتکلیدی:

هاي پخت و  ترين خوراك مردم در اغلب مناطق بوده است و تنوع فراواني در روش در طول تاريخ ايران، نان، اصلي معرفیکتاب:

را  هاي اوليه پخت نان در ايران هاي ابتدايي كتاب، چگونگي شروع كشاورزي و روش مواد اوليه آن وجود دارد. نويسنده در فصل

كند. انواع غالت و ديگر محصوالت  يابي و معرفي مي دهد. همچنين نخستين كلمات معادل نان در نواحي مختلف را ريشه شرح مي

هاي پخت نان در شهرها و روستاها از گذشته تاكنون،  كشاورزي مورد استفاده، چگونگي تهيه خمير در مناطق روستايي، تكنيک

 ازجمله مطالب كتاب است.
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156  شابک: وزيري. ص.238 .1399. آوند دانش: تهران. مهرك ايروانلو  For Dummies.غذاهاپیش. ويلسون، ديدي.

9786226661966 

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 يازدهم كاردانش، دوازدهم كاردانشپایهتحصیلی:

 غذا، آشپزي، تغذيه کلماتکلیدی:

غذاست. اين  غذا و شامل حدود صد دستور تهيه پيش هايي كلي درباره طراحي منوي پيش كتاب حاضر، حاوي ايده کتاب:معرفی

هاي بدون آمادگي قبلي بايد در انبار داشته باشيم تا  ترين اطالعات، مثل موادي كه براي پذيرايي كتاب پنج بخش دارد كه از ابتدايي

غذاهاي كالسيک،  دار، پيش ها، مغزهاي طعم هايي از كتاب به لقمه گيرد. همچنين فصل دربرميطرز تهيه سالساي تازه و لذيذ را 

 غذاهايي با پايه نان و... اختصاص دارد. ها، پيش ديپ

 

 9789649725529 شابک: رقعي. ص.158 .1399. مرسل: كاشان.اصلزندگی110. طرماح، احمد.157

 والدين مخاطب:

 شناسي، زناشويي، خانواده روان کلماتکلیدی:

شود. نويسنده در اين كتاب  شناسي و اخالقي ارتباط زناشويي، پرداخته مي هاي روان در اين كتاب به بررسي جنبه معرفیکتاب:

توان به تكنولوژي خانواده، كاهش حساسيت و افزايش احساس، جاده زندگي،  اصل زندگي را ارائه كرده كه از آن ميان مي110

كودك، شكرگزاري، صداقت، مديريت توقعات، لمس كردن، مهارت ابراز وجود، تفاوت سياسي -نواده كاريكاتوري، ارتباط كودك خا

 يا عقيدتي و خطاهاي شناختي اشاره كرد.

مکانیک

 

158 مرجعنصبوتعمیراتتخصصیپکیجدیواریافزایشمهارت. فراهاني، نيما. هایشغلی: فرهنگي مؤسسه : تهران.

 9786222182656 شابک: وزيري. ص.212 .1398. هنري ديباگران تهران

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 يازدهم كاردانشپایهتحصیلی:

 هاي شغلي، جوانان مهندسي، مهارت کلماتکلیدی:

گير شده است.  بسيار همههاي ديواري هستند كه امروزه  شود، پكيج يكي از تجهيزاتي كه براي گرمايش استفاده مي معرفیکتاب:

ترين داليل استفاده از اين  استفاده از سيستم گرمايشي مصرفي و مشخص بودن ميزان گاز مصرفي هر خانواده يكي از بزرگ

هاست. موضوع اين كتاب نصب و تعميرات پكيج ديواري است و مطالب كاربردي و عملي را در كنار تمامي شرايط و موارد  پكيج

 كند. ر درباره اين وسيله را بررسي ميحاكم و تأثيرگذا
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159 خوانیصنعتیمکانیکنقشه. زماني، محمدرضا.  وزيري. ص.96 .1399. مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران: تهران.

 9786222183110 شابک:

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 طراحي صنعتي، مهندسي، نقشه کلماتکلیدی:

شود. در ميان مهندسان، طراحان و افراد  پيام، ميان افراد، همواره از زبان مشتركي استفاده مي تر براي انتقال راحت معرفیکتاب:

شود. در اين كتاب، نحوه استخراج  ختلف، استفاده ميهاي م هايي است كه با عالئم و نشانه مشغول در صنايع نيز زبان مشترك، نقشه

شود. اين  هاي مكانيک كه اطالعات الزم براي ساخت يک قطعه يا دستگاه در آن وجود دارد، آموزش داده مي اطالعات از نقشه

 توانايي براي مهندسان و ساير افراد شاغل در صنعت الزم است.

هایزندگیمهارت

 

. آموخته: اصفهان. حسين خدادادي العاده.نهایتسادهبانتایجیفوقآنیکچیز:حقیقتیبی. پاپاسان، جيكلر، گري/ .160

 9786226650465 شابک: رقعي. ص.234 .1399

 دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز  مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 موفقيت، كسب و كارادبيات ملل،  کلماتکلیدی:

و اجتناب از انجام چند كار « 80/20»نويسندگان در اين كتاب ابتدا با بيان نكاتي سودمند نظير استفاده از اصل  معرفیکتاب:

ها در  وري خود را افزايش دهيم. آن كنند تا از عوامل مزاحم دوري كنيم و بهره ها، به ما كمک مي زمان و توضيح در مورد آن هم

ترين  ترين چيز را براي خود مشخص كنيم. مهم ترين عامل موفقيت، اين است كه مهم پردازند كه اصلي به بيان اين موضوع مي ادامه

ها و شخصيت فرد، متفاوت است. با مشخص كردن آن چيز است كه  چيز براي هر فرد، بسته به نوع و شرايط زندگي، روحيات، عالقه

 سوي موفقيت حركت كرد. ها جهت داد و به ها معنا بخشيد، به آن ل سختيها و تحم توان به اهداف، تالش مي

 

 ص.216 .1399. سازوكار: تهران. مهر آزيتا نجات اثرمرکب:آغازموفقیتیبزرگدرزندگیودرآمدشما.. هاردي، دارن.161

 9786007325469 شابک: رقعي.

 مدير/ هنرآموز  مخاطب:

 موفقيت، نيروي انسانيكسب و كار،  کلماتکلیدی:

هاي كوچک و هوشمندانه ما  آيد. انتخاب دست مي موفقيت، فرايندي است كه از ايجاد تغييرات كوچک در خودمان به معرفیکتاب:

دهد كه  به شما نشان مي« اثر مركب»در كتاب « دارن هاردي. » دهند العاده به ما مي نهايت قدرتي خارق پيوندند و در به هم مي

اي براي موفقيت استفاده كنيد يا چگونه به عادات رفتاري خود جهت دهيد تا  عنوان برنامه از تصميمات كوچک خود به چگونه

 بتوانيد در مسير درست اهداف خود گام برداريد.
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 شابک: رقعي. ص.166 .1399. آوند دانش: تهران. ادريس حسنجاني .For Dummiesاصولارتباطات. كونكه، اليزابت.162

9786222620073 

 والدين/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 فردي نفس، روابط بين فناوري، اعتمادبه کلماتکلیدی:

و زندگي شخصي است. اين كتاب  مهارت در برقراري ارتباطي شفاف و جسورانه و همراه با تعهد، رمز موفقيت در كار معرفیکتاب:

هوشمندانه از كلمات و زبان بدن در هر موقعيتي   برد و شما را در انتخاب و استفاده را از بين مي  راهنما، ترس از برقراري ارتباط

در   قيتسويي براي موف هاي ارتباطي مختلف، هم دادن فعاالنه، شناخت سبک  گوش  كند. در اين كتاب اطالعاتي درباره ياري مي

هاي مختلف را  كردن و برقراري ارتباط با فرهنگ هايي براي حل اختالفات، شفافيت در صحبت  كار، مذاكرات هوشمندانه، راه و كسب

 آوريد. دست مي به

 

 شابک: رقعي. ص.108 .1399. آوند دانش: تهران. فرشيد قهرماني. For Dummiesاصولمذاکره. دونالدسون، مايكل سي.163

9786226661874 

 والدين/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 نيروي انساني، موفقيت، مذاكره کلماتکلیدی:

يک از اين كتاب درباره شش مهارت اصلي و ابتدايي مذاكره، نوشته شده است. در هر بخش از اين كتاب هر  معرفیکتاب:

رو به ترتيب نحوه آماده شدن براي مذاكره و  هاي استفاده از آن، توضيح داده شده است. از اين شكل مجزا، بررسي و راه ها به مهارت

گذاري براي آن، گوش دادن مؤثر در مذاكره و نحوه استفاده از زبان بدن در مذاكره، نحوه كنترل احساسات و هيجانات در  هدف

فرهنگي اختصاص  هاي مذاكرات ميان ها و پيچيدگي كتاب مطالعه شده است. بخش مجزايي از كتاب نيز به چالشمذاكره و...، در 

 هاي مذاكره، فهرست و توضيحاتي براي هر يک، ارائه شده است. گام براي بهبود مهارت 10يافته است. در پايان 

 

 ص.96 .1398. انجمن اوليا و مربيان: تهران. زينب فالح ارمكيمحمدرضا عطوفي سلماني،  اعتیادآنالین.. جي پاركس، پگي.164

 9789644513688 شابک: رقعي.

 هنرآموز مخاطب:

 شناسي اجتماعي، اعتياد، اينترنت آسيب کلماتکلیدی:

اينترنت موجب اعتياد به اينترنت يا اعتياد آنالين، نوعي اختالل در كنترل تكانه است كه در آن استفاده افراطي از  معرفیکتاب:

اعتيادهاي »شود. نويسنده در اين كتاب، تالش كرده تا ضمن اشاره به  رنج و عذاب و اختالل در كاركردهاي معمول زندگي فرد مي

 علل و عوامل مؤثر بر آن و نيز راهكارهاي درمان آن بپردازد. ، به«آنالين
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 شابک: رقعي. ص.168 .1398. كليد آموزش: تهران.دریکروزافزایشعملکرد:انجامکارهاییکهفته. بقوسيان، ژان.165

9786002741493 

 هنرجو مخاطب:

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

 موفقيت، انگيزه کلماتکلیدی:

شناخت احساسي و فيزيكي خود، بهتر عمل كند. رازهاي افزايش كوشد به مخاطب كمک كند با  كتاب حاضر مي معرفیکتاب:

باشيم، چگونه  عملكرد در محل كار، چگونه انرژي فيزيكي بيشتري داشته باشيم، چگونه صرف نظر از مشكالت احساس خوبي داشته

مان از جمله مباحث كتاب هاي كاربردي مديريت ز هاي عميق، و روش عملكرد مغز را باال ببريم، روش قهرمانان در ايجاد عادت

 هستند.

 

 9786226650489 شابک: رقعي. ص.224 .1399. آموخته: اصفهان. عليرضا خاكساران بازینامحدود.. سينک، سايمون.166

 دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز  مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 شناسي، موفقيت، كسب و كار روانرهبري،  کلماتکلیدی:

وكارها با پرسيدن يک سؤال به نمايش  اي را در استراتژي كسب نويسنده در اين كتاب، نگرش برجسته و تازه معرفیکتاب:

 كند تا چگونگي را مطرح مي« تئوري بازي»نهايت هستيد يا يک بازي محدود به برد و باخت؟ او  گذارد: آيا شما در حال بازي بي مي

مدت و رشدي  دريافته است كه ايجاد ارزش و سالمتي طوالني« سايمون»وكارهاي عالي را توضيح دهد.  موفقيت بلندمدت كسب

 وكار بايد مهم باشد. شود، تنها چيزي است كه براي يک كسب نهايت ممكن مي وكارها كه با بازي بي ماندگار و مداوم براي كسب

 

. بان ايران: تهران. علي صاحبي، حميد عبدي آموز.بهسویمدارسصلح. دناكي/ شرامپ، فرد بودين، ريچاردجي/ كرافورد،.167

 9786001883965 شابک: رقعي. ص.152 .1398

 دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز  مخاطب:

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

 كاردانش

 آموزان هاي رفتاري، دانش هاي آموزشي، مهارت مهارت کلماتکلیدی:

خانه، مدرسه و اجتماع يک مسئوليت انساني است و وظيفه  - هاي زندگي صلح و كمک به ايجاد آن در تمام بخش معرفیکتاب:

به اندازه توان خود تالش كند. اين كتاب يک كتاب كار  هر فردي است كه براي گسترش صلح و دوستي احساس مسئوليت كرده و

هاي ايجاد صلح و دوستي بعد از هر  آميز با يكديگر است. در اين كتاب شيوه سوي دوستي، صلح و زندگي مسالمت براي حركت به

آميز، مراحل متوجه شدن  اختالف، دعوا و دلخوري با ارائه تمرينات و فنون ساده، توضيح داده شده است. چگونگي ايجاد فضاي صلح

وگو و مذاكره در ايجاد صلح و  جويي، نقش ميانجي در ايجاد صلح، نقش گفت داليل اختالف و تعارض، مراحل فهميدن صلح و صلح

 وجودآمده، در كتاب ارائه شده است. مراحل حل گروهي تعارض به
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 .1399. كليد آموزش: تهران. سيدفرهاد ذوالفقاري هایما.انگیزهگیریپاداشنهایی:دالیلپنهانیشکل. ارييلي، دن.168

 9786002743336 شابک: رقعي. ص.120

 والدين/هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 كاردانش

 شناسي انگيزه، روان کلیدی:کلمات

ها از آن را اصالح كند. در  يابي كند و درك نادرست انسان كوشد مفهوم انگيزش را به طور دقيق ريشه اين كتاب مي معرفیکتاب:

 بخش موفق است، تصورات دارد، چرا اعتماد اساس رفتار انگيزش وري كاركنان اثر آيا پاداش بر بهره»هايي مثل  اين كتاب سؤال

هاي  گيرند. فصل پاسخ مي« دهد گذاري كار ما چيست، احساس مرگ چگونه انگيزه را تحت تأثير قرار مي اشتباه در مورد ارزش

تر از آن  اهميت چرا پول كم ،ها و مخلوقاتمان ايجاد پيوند عميق با ايده ،اند از: چگونه انگيزه را در افراد از بين ببريم كتاب عبارت

 كنيم. چيزي است كه ما فكر مي

 

169 آوریوکیفیتزندگیتاب. عابدي جبلي، مريم/ محلوجي، فرشته/ پيرزاد، حسن.  .1398. انجمن اوليا و مربيان: تهران.

 9789644513312 شابک: رقعي. ص.268

 والدين/ دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 آوري شناسي، زندگي، تاب روان کلماتکلیدی:

در راستاي ارتقاي شرايط زندگي و بهبود بخشيدن به بُعد كيفي زندگي هفت مورد رفاه، بهداشت، خالقيت،  معرفیکتاب:

صميميت، امنيت، سعادت جامعه و سالمت روان مطرح است. در اين كتاب، تالش بر آن بوده عالوه بر ارائه تعاريف مختلف از 

است، پرداخته « آوري تاب»ترين آن  به بررسي و شناسايي ابعاد مختلف آن و عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي كه مهم كيفيت زندگي

 شود. هاي آموزشي و درماني مورد نياز مشاوران، مدرسان و مربيان ارائه مي شود. همچنين در كتاب برنامه

 

: تهران. مهرداد هوشمند، طيبه وخشوزي زندگیشادوموفق.هاییبرایداشتنیکتفکرمثبت:تمرین. هاسون، گيل.170

 9789644512889 شابک: رقعي. ص.176 .1399. انجمن اوليا و مربيان

 دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 شناسي، زندگي شاد خودسازي، روان کلماتکلیدی:

اين كتاب در چهار بخش تهيه و تنظيم گرديده كه نويسنده در بخش نخست آن به موضوع تفكر مثبت در مقابل  کتاب:معرفی

تفكر منفي، در بخش دوم به تفكر مثبت و اقدام مثبت، در بخش سوم به ساختن تفكر مثبت به يک عادت، و در بخش چهارم به 

انديشي و  تكنيک و راهكار ساده براي مثبت 100اين كتاب بيش از  هاي دشوار، پرداخته است. در تفكر مثبت در موقعيت

 شادزيستن در موضوعات مختلف و بهبود زندگي و روابط اجتماعي، ارائه شده است.

 

 ص.64 .1398. نشر كانون انديشه جوان, به: تهران.توافسردهنیستی:مهارتمبارزهباخلقمنفی. جمشيدي، محمدعلي.171

 9786001593307 شابک: رقعي.

 مشاور/ هنرآموز مخاطب:

 شناسي هاي مثبت و منفي، روان عادت کلماتکلیدی:

شناختي و اسالمي، در چهار فصل مخاطب را با  تواند افسردگي را سبب شود. اين كتاب با رويكرد روان خلق منفي مي معرفیکتاب:

 آموزد. كارهاي پيشگيري از آن و مقابله با آن را مي راهكند. سپس  هاي اين مشكل، آثار و عوامل آن آشنا مي نشانه
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فعالیتدرراستایمدیریت125پروری:ابزاریبرایفرزندجعبه. فيفر، ليزا ويد/ سيبالد، لورا كي./ رودن، جنيفر هانت.172

يار : اصفهان. بهشتي اعظم رشيدي، عبدالحسين شمسي، شادي هایرفتاری.هیجانات،افزایشرفتارهایمثبتوکاهشتنش

 9786227082265 شابک: وزيري. ص.168 .1399. مانا

 والدين / مشاور مخاطب:

 شناسي، تربيت، فرزندپروري روان کلماتکلیدی:

کتاب: شناسي حوزة گفتار و زبان،  شناسان و يک متخصص آسيب در اين كتاب، با استفاده از تجارب والدين، روان معرفی

شود تا عملكرد  هاي واقعي به شما كمک مي شود. با طرح مثال فرزندان ارائه مي  خالقانه براي حل مشكالت روزانهكارهاي  راه

طور پيگيري اهدافش را بياموزد.  دهي كند و همين شناختي فرزند خود را تقويت كنيد، به او كمک كنيد تا افكارش را سازمان

اي، خانواده گسترده، روابط با همساالن و اعضاي  چيده موجود در خانواده هستهآموزيد كه چگونه ساختار روابط پي همچنين مي

 شويد. هايي براي ايجاد عادات سالم در خانواده آشنا مي جامعه را بهبود ببخشيد و با روش

 

انجمن اوليا و : تهران.هایکاربردیبرایوالدینومعلمانمدیریتآن:روشخشمو. كبيري، ليال/ پورشهريار، حسين.173

 9789644513671 شابک: وزيري. ص.402 .1399. مربيان

 والدين/ دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 كودكان و نوجوانان، مديريت، خشم کلماتکلیدی:

و  تواند تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم فراواني بر ابعاد گوناگون رواني هاي مختلف ايجاد شده و مي خشم از راه معرفیکتاب:

جسمي افراد داشته باشد. در اين كتاب با خشم، رويكردهاي نظري آن و نيز راهبردهايي براي مديريت خشم بزرگساالن آشنا 

شود كه به والدين و مربيان كمک  هاي مختلف مانند بازي، داستان، نمايش و...، ارائه مي شويد و راهكارهايي با استفاده از فعاليت مي

 نوجوانان، مديريت خشم را آموزش دهند. كند تا به كودكان و مي

 

174 مراقبتکنیم. دخترانه:. وودبرن، جودي. روانخود روحو از چطور انتخابکن، : تهران. معصومه رحماني شادیرا

 9786001883361 شابک: رقعي. ص.108 .1398. بان ايران

 هنرجو مخاطب:

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

 زندگي شاد، شادي کلماتکلیدی:

هاي كتاب  ها و تمرين كوشد دربارة روح و روان در حال رشد نوجوان، به او اطالعاتي بدهد. راهنمايي كتاب حاضر مي معرفیکتاب:

ها را تمرين كند تا بتواند  كند آن او كمک ميآموزد و به  كنند. نويسنده شش عادت را به مخاطب مي به پرورش فكر هم كمک مي

 كننده طراحي و تدوين شده است. در زندگي شادتر باشد. محتواي كتاب همراه با تصوير و به صورتي سرگرم

 

. آموخته: اصفهان. پور تنگسيري فاطمه علي تانرابهدستبگیرید.ذهنحواسجمع:چگونهافسارزندگی. ايال، نير.175

 9786226650533 شابک: رقعي. ص.280 .1399

 دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 شناسي، دقت، حواس پرتي روان کلماتکلیدی:

در دنيايي پر « جمع حواس ذهن»طور كودكاني با  هكه چ پرتي شما رابطه مستقيم دارد و اين چرا روابط شما با حواس معرفیکتاب:

هاي جديد و عملي براي كنترل  بينانه است كه روش بخش و خوش ، كتابي قدرت«جمع حواس ذهن»پرتي پرورش دهيم.  از حواس

 خواهد سپري كند. گونه كه مي اش را آن كند زندگي كند و به خواننده كمک مي توجه و زمان ارائه مي



20ایوکاردانششمارهنامهدورهآموزشفنیوحرفهکتاب

هاي فرهنگي و هنري،  اي و كاردانش كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش فني و حرفه يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش

56 

 

176 . دهقاني، حميده. ناکامیراهکارهای با مقابله  شابک: رقعي. ص.60 .1399. مؤسسه فرهنگي آرمان رشد: تهران.

9786222430221 

 دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز  مخاطب:

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

 شناسي، موفقيت، ناكامي روان کلماتکلیدی:

كنند. الزمه  نشيبي است كه افراد گاهي در طول اين مسير ناكامي و شكست را تجربه مي و فراز زندگي مسير پر معرفیکتاب:

رفت از اين مرحله آن است كه بتوانند از اشتباهات خود درس بگيرند و در شكست باقي نمانند. در اين كتاب، مفهوم  رشد و برون

 شود. شود. سپس، علل و ريشه ناكامي، بررسي و راهكارهاي مقابله با شكست، ارائه مي معرفي ميناكامي، تعريف و انواع آن 

 

177 نمی. مورن، امي. انجام والدینخردمند کاریکه  .1398. انجمن اوليا و مربيان: تهران. نسرين پارسا دهند.سیزده

 9789644513367 شابک: رقعي. ص.424

 والدين/ هنرآموز مخاطب:

 نفس، كودكان تربيت، رفتار، اعتمادبه کلماتکلیدی:

شايسته فرزند، دغدغه همه والدين است. سالمت روح، ذهن و انديشه فرزند درست مانند سالمت جسم و تن  تربيت معرفیکتاب:

شود  فرزندانشان ميهايي را كه مانع از شكوفايي ذهني و فكري  رو، ضروري است والدين روش او، مورد توجه والدين است؛ از اين

عادت اشتباه روزانه و بررسي  13كنار بگذارند و براي پرورش كودكان، آنان را توانمند كنند. نويسنده در اين كتاب با برشمردن 

 دهد. كارهاي عملي و ساده را جهت رسيدن به آرامش دروني و موفقيت شخصي، ارائه مي ها در زندگي، راه تأثيرات منفي آن

 

178 آینده. اداره كل امور تربيتي و مشاوره معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش. اعتدال: نگری،فضیلت

 9786003902220 شابک: وزيري. ص.48 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران.بخشش

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 نگري شناسي، داستان، آينده روان کلماتکلیدی:

بندي  است كه براساس طبقه« شناختي هاي منشي و روان توانمندسازي فضيلت»هاي  اين كتاب از مجموعه كتاب معرفیکتاب:

فضيلت  24گرا، تدوين شده است. اين مجموعه  شناسي مثبت گذار روان يد پايهاز اسات« مارتين سليگمن»و « كريستوفر پترسون»

ها و  هاي داستان، تمرين، ايده شناختي را كه نوجوانان براي رسيدن به شادماني و سالمت روان نياز دارند با استفاده از قالب روان

 نگري و بخشش(، پرداخته شده است. نده)آي« اعتدال»دهد. در اين كتاب به فضيلت  راهكارهاي عملياتي، ارائه مي



20ایوکاردانششمارهنامهدورهآموزشفنیوحرفهکتاب

هاي فرهنگي و هنري،  اي و كاردانش كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش فني و حرفه يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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179 خویشتن. اداره كل امور تربيتي و مشاوره معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش. داری،فضیلتاعتدال:

 9786003902213 شابک: وزيري. ص.44 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران.فروتنی

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 داري، داستان شناسي، خويشتن روان کلماتکلیدی:

دي بن است كه براساس طبقه« شناختي هاي منشي و روان توانمندسازي فضيلت»هاي  اين كتاب از مجموعه كتاب معرفیکتاب:

فضيلت  24گرا، تدوين شده است. اين مجموعه  شناسي مثبت گذار روان از اساتيد پايه« مارتين سليگمن»و « كريستوفر پترسون»

ها و  هاي داستان، تمرين، ايده شناختي را كه نوجوانان براي رسيدن به شادماني و سالمت روان نياز دارند با استفاده از قالب روان

 داري و فروتني(، پرداخته شده است. )خويشتن« اعتدال»دهد. در اين كتاب به فضيلت  ارائه ميكارهاي عملياتي،  راه

 

.فضیلتتعالی:امید،تحسینزیبایی. اداره كل امور تربيتي و مشاوره معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش.180

 9786003902190 شابک: وزيري. ص.44 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 شناسي، اميد، داستان روان کلماتکلیدی:

بندي  است كه براساس طبقه« شناختي نشي و روانهاي م توانمندسازي فضيلت»هاي  اين كتاب از مجموعه كتاب معرفیکتاب:

فضيلت  24گرا، تدوين شده است. اين مجموعه  شناسي مثبت گذار روان از اساتيد پايه« مارتين سليگمن»و « كريستوفر پترسون»

ها و  ن، تمرين، ايدههاي داستا شناختي را كه نوجوانان براي رسيدن به شادماني و سالمت روان نياز دارند با استفاده از قالب روان

 )اميد و تحسين زيبايي(، پرداخته شده است.« تعالي»دهد. در اين كتاب به فضيلت  كارهاي عملياتي، ارائه مي راه

 

طبعی،قدردانی،فضیلتتعالی:شوخ. اداره كل امور تربيتي و مشاوره معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش.181

 9786003902152 شابک: وزيري. ص.60 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران.معنویت

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 شناسي، داستان، معنويت روان کلماتکلیدی:

بندي  است كه براساس طبقه« شناختي هاي منشي و روان توانمندسازي فضيلت»هاي  ين كتاب از مجموعه كتابا معرفیکتاب:

فضيلت  24گرا، تدوين شده است. اين مجموعه  شناسي مثبت گذار روان از اساتيد پايه« مارتين سليگمن»و « كريستوفر پترسون»

ها و  هاي داستان، تمرين، ايده سالمت روان نياز دارند با استفاده از قالب شناختي را كه نوجوانان براي رسيدن به شادماني و روان

 طبعي، قدرداني و معنويت(، پرداخته شده است. )شوخ« تعالي»دهد. در اين كتاب به فضيلت  كارهاي عملياتي، ارائه مي راه



20ایوکاردانششمارهنامهدورهآموزشفنیوحرفهکتاب

هاي فرهنگي و هنري،  اي و كاردانش كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش فني و حرفه يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش

58 

 

.فضیلتخرد:خالقیت،روشنفکری. پرورشاداره كل امور تربيتي و مشاوره معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و .182

 9786003902183 شابک: وزيري. ص.48 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 شناسي، خالقيت، داستان روان کلیدی:کلمات

بندي  است كه براساس طبقه« شناختي هاي منشي و روان توانمندسازي فضيلت»هاي  اين كتاب از مجموعه كتاب معرفیکتاب:

فضيلت  24گرا، تدوين شده است. اين مجموعه  شناسي مثبت گذار روان از اساتيد پايه« مارتين سليگمن»و « كريستوفر پترسون»

ها و  هاي داستان، تمرين، ايده شناختي را كه نوجوانان براي رسيدن به شادماني و سالمت روان نياز دارند با استفاده از قالب روان

 )خالقيت و روشنفكري(، پرداخته شده است.« خرد»دهد. در اين كتاب به فضيلت  كارهاي عملياتي، ارائه مي راه

 

183 ژرف. مشاوره معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورشاداره كل امور تربيتي و . خرد: اندیشی،فضیلت

 9786003902145 شابک: وزيري. ص.64 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران.کنجکاوی،یادگیری

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 شناسي، داستان، يادگيري روان کلماتکلیدی:

بندي  است كه براساس طبقه« شناختي هاي منشي و روان توانمندسازي فضيلت»هاي  اين كتاب از مجموعه كتاب معرفیکتاب:

فضيلت  24گرا، تدوين شده است. اين مجموعه  شناسي مثبت گذار روان از اساتيد پايه« مارتين سليگمن»و « كريستوفر پترسون»

ها و  هاي داستان، تمرين، ايده شناختي را كه نوجوانان براي رسيدن به شادماني و سالمت روان نياز دارند با استفاده از قالب روان

 يادگيري(، پرداخته شده است.انديشي، كنجكاوي و  )ژرف« خرد»دهد. در اين كتاب به فضيلت  كارهاي عملياتي، ارائه مي راه

 

184 پشتکار،. اداره كل امور تربيتي و مشاوره معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش. شجاعت: فضیلت

 9786003902176 شابک: وزيري. ص.48 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران.سرزندگی

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 شناسي، داستان، شجاعت روان کلماتکلیدی:

بندي  است كه براساس طبقه« شناختي هاي منشي و روان توانمندسازي فضيلت»هاي  اين كتاب از مجموعه كتاب معرفیکتاب:

فضيلت  24گرا، تدوين شده است. اين مجموعه  شناسي مثبت گذار روان از اساتيد پايه« مارتين سليگمن»و  «كريستوفر پترسون»

ها و  هاي داستان، تمرين، ايده شناختي را كه نوجوانان براي رسيدن به شادماني و سالمت روان نياز دارند با استفاده از قالب روان

 )پشتكار و سرزندگي(، پرداخته شده است.« شجاعت»كتاب به فضيلت  دهد. در اين كارهاي عملياتي، ارائه مي راه



20ایوکاردانششمارهنامهدورهآموزشفنیوحرفهکتاب

هاي فرهنگي و هنري،  اي و كاردانش كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش فني و حرفه يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش

59 

 

.فضیلتشجاعت:شهامت،صداقت. اداره كل امور تربيتي و مشاوره معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش.185

 9786003902206 شابک: وزيري. ص.48 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 شناسي، داستان، صداقت، شجاعت روان کلماتکلیدی:

بندي  كه براساس طبقه است« شناختي هاي منشي و روان توانمندسازي فضيلت»هاي  اين كتاب از مجموعه كتاب معرفیکتاب:

فضيلت  24گرا، تدوين شده است. اين مجموعه  شناسي مثبت گذار روان از اساتيد پايه« مارتين سليگمن»و « كريستوفر پترسون»

ها و  هاي داستان، تمرين، ايده شناختي را كه نوجوانان براي رسيدن به شادماني و سالمت روان نياز دارند با استفاده از قالب روان

 )شهامت و صداقت(، پرداخته شده است.« شجاعت»دهد. در اين كتاب به فضيلت  كارهاي عملياتي، ارائه مي هرا

 

فضیلتعدالت:انصاف،رهبری،کار. اداره كل امور تربيتي و مشاوره معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش.186

 9786003902169 شابک: وزيري. ص.60 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران.گروهی

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 شناسي، داستان، عدالت روان کلماتکلیدی:

بندي  است كه براساس طبقه« شناختي هاي منشي و روان توانمندسازي فضيلت»هاي  اين كتاب از مجموعه كتاب معرفیکتاب:

فضيلت  24گرا، تدوين شده است. اين مجموعه  شناسي مثبت گذار روان از اساتيد پايه« مارتين سليگمن»و « كريستوفر پترسون»

ها و  هاي داستان، تمرين، ايده ستفاده از قالبشناختي را كه نوجوانان براي رسيدن به شادماني و سالمت روان نياز دارند با ا روان

 )انصاف، رهبري و كار گروهي(، پرداخته شده است.« عدالت»دهد. در اين كتاب به فضيلت  كارهاي عملياتي، ارائه مي راه

 

 .1398. كليد آموزش   تهران. ژان بقوسيان، بنفشه عطرسائي مدیریتزمان. كتابخانه موفقيت برايان تريسي:. تريسي، برايان.187

 9786002742827 شابک: رقعي. ص.112

 مدير/ مشاور/ هنرجو  مخاطب:

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

 كاردانش

 كسب و كار، مديريت زمان، موفقيت کلماتکلیدی:

در اين كتاب، تالش كرده است كه شيوه درست مديريت زمان را به مخاطب خودش آموزش دهد. « برايان تريسي» کتاب:معرفی

شناسي  روان»حل مهم براي رسيدن به مديريت زمان مؤثر و كارآمد است. در اين كتاب با فنوني چون  راه 21اين كتاب حاوي 

نگاهتان روبه جلو باشد » ،«به بينش و مأموريت خود فكر كنيد» ،«خص كنيدهاي خود را مش ارزش» ،«مديريت زمان داشته باشيد

فهرست كارهاي روزانه » ،«هاي خود را ترسيم كنيد پروژه» ،«هاي خود را بنويسيد برنامه» ،«نگاهي بيندازيد ولي به گذشته هم نيم

 شويد. و...، آشنا مي« هاي خود را مشخص كنيد اولويت» ،«خود را تهيه كنيد
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188 افسردگیبهروش كليدهاي مديريت زندگي:. ويليامز، مارك/ تيزديل، جان/ سگال، زيندل/ زين، جان كابات. رهاییاز

 9786226665230 شابک: رقعي. ص.264 .1399. صابرين: تهران. اكرم كرمي آگاهی.ذهن

 مشاور/ هنرجو  مخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش، دوازدهم كاردانش حرفهاي، دوازدهم فني و  يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 شناسي، افسردگي، ذهن آگاهي روان کلماتکلیدی:

كنند. روشي  ، روشي را براي كنترل و درمان افسردگي پيشنهاد مي«آگاهي ذهن»نويسندگان در اين كتاب به روش  معرفیکتاب:

ها و  فسردگي در وجودتان شده است، باخبر شويد. سپس تمرينكند تا ابتدا از عواملي كه باعث پديدآمدن ا كه به شما كمک مي

 ساز را درمان كنيد. كنند كه عادت ذهني افسرده كارهايي ارائه مي راه

 

هایعملیبرایمدیریترفتارهایهایدشوار:راهشخصیت كليدهاي مديريت زندگي:. ادواردز، هازل/ مک گراس، هلن.189

 9786226665223 شابک: رقعي. ص.376 .1399. صابرين: تهران. ويدا راضي شما.زایدیگرانوشایدخودآسیب

 مشاور مخاطب:

 فردي رفتارهاي آسيب زا، روابط اجتماعي، روابط بين کلماتکلیدی:

و هاي دشوار  ، انواع شخصيت«هاي رواني راهنماي تشخيصي و آماري اختالل»در اين كتاب با استفاده از كتابچه  معرفیکتاب:

طور  هشود كه با اين افراد چگونه بايد رفتار كنيد و چ شود و به شما ياد داده مي ها، بررسي مي هاي اخالقي و رفتاري آن ويژگي

ها تعامل سازنده برقرار كنيد. اين كتاب تنها براي مشاوران مدارس  كه آزار ببينيد با آن ها كنار بياييد و بدون اين توانيد با آن مي

 ه شده است.مناسب شناخت

 

. صابرين: تهران.همزیستیباکرونا:نگاهیمتفاوتبهزندگیپساکرونا كليدهاي مديريت زندگي:. كريمي، عبدالعظيم.190

 9786226665322 شابک: رقعي. ص.152 .1399

 والدين/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 ها شناسي، كرونا، ويروس هاي واگيردار، روان بيماري کلماتکلیدی:

، نگاهي متفاوت به زندگي پساكرونا دارد. او در اين كتاب در تالش است تا «همزيستي با كرونا»نويسنده در كتاب  معرفیکتاب:

هاي  توان موقعيت ناآرامي و نااميدي، اميد و آرامش را كشف كرد؟ چگونه مي لتوان از د ها پاسخ دهد كه چگونه مي به اين پرسش

هاي بالنده و سازنده تبديل كرد؟ وي در تالش است تا به تمام افراد كمک كند با اين ويروس مبارزه  فرساينده و كاهنده را به فرصت

 گرايي نيز پاك كنند. هل، خودخواهي و مصرفزدگي، ج كنند، و عالوه بر آن ذهن و جسم و زندگيشان را از ويروس غفلت

 

 بخشد.اندیشیکهموفقیتوعملکرددرکاررابهبودمیشناسیمثبتمزیتشادبودن:هفتاصلروان. اكر، شان.191

 9786226665209 شابک: رقعي. ص.268 .1399. صابرين: تهران. االسالمي گيتا شيخ

 مشاور/ هنرآموز  مخاطب:

 نگر، شادي، موفقيت شناسي مثبت روان کلیدی:کلمات

، «مزيت شادبودن»بخشد در كتاب  انديشي كه موفقيت و عملكرد در كار را بهبود مي شناسي مثبت هفت اصل روان معرفیکتاب:

داشته باشيم، پذير هستند، باور  بودن را بدانيم و به اين اصل كه تغييرات امكان صورتي كه ما مزيت شاد است. در معرفي شده 

 آورد. صورت شاهد شادي هستيم. شادي كه با خودش، موفقيت به ارمغان مي كار ببنديم. در اين توانيم اين اصول را در زندگي به مي
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192  ص.396 .1399. آوند دانش: تهران. حسين سليماني .For Dummiesمهارتسخنگفتندرجمع. كانلي، آليسون.

 9786226661935 شابک: وزيري.

 والدين/دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

  هاي ارتباطي، سخنراني مهارت، مهارت کلماتکلیدی:

آماده شويد، به كمک اين شغلي     كند كه يک نطق تجاري انجام دهيد، برنامه اجرا كنيد يا براي مصاحبه   فرقي نمي معرفیکتاب:

طور مناسب كنار هم  گيريد كه كلمات را به   كنيد. ياد مي   گيرد، شناسايي و برطرف مي   تان را مي نفس كتاب مشكالتي كه اعتمادبه

ك مخاطب نحوي ادا كنيد كه توجه مخاطبان را جلب كند. در اين كتاب با مشكالت صوتي و كالمي رايج، در ها را به   قرار دهيد و آن

طبعي، تقويت صدا، تقويت روحيه براي سخنراني،    جا از شوخ به    عيب و نقص، استفاده   سخنراني بي    و برقراري تعامل با او، ارائه

 شويد. هاي غلبه بر ترس از صحنه، آشنا مي ها، و راه   بدون ترس با پرسش و پاسخ    مواجهه

 

 9786002743442 شابک: وزيري. ص.208 .1399. كليد آموزش: تهران.نواندیشیوموفقیت. ناظم، محمد.193

 والدين/هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 تفكر، موفقيت کلماتکلیدی:

هاي نوين علمي در زمينة تفكر )مواردي مثل خالقيت و حل مسئله( را ارائه  روشاي از بهترين  كتاب حاضر مجموعه معرفیکتاب:

هاي ساده  اند. كاربردهاي عمومي و روش هاي مربوط به آن در قالب يک مدل فكري ارائه شده هاي فكري و تكنيک داده است. مهارت

 ي بعدي.ها تر در فصل هاي پيشرفته اند و تكنيک هاي اول و دوم آمده و سريع در فصل

 

صدف  هرسذهن:راهنمایعملیبرایزندگیبدوننگرانی،اضطرابوافکارمنفی.. اسكات، استيو/ داونپورت، بري.194

 9786226650410 شابک: رقعي. ص.176 .1399. آموخته: اصفهان. زاده حكيمي

 دانشجومعلمان/ هنرآموز  مخاطب:

 شناسي، كنترل، اضطراب روان کلماتکلیدی:

هاي ذهني هستند كه شما را از  هايي براي پاك كردن نابساماني ها، اعمال و ذهنيت آموزيد عادت در اين كتاب مي معرفیکتاب:

 ،رو، چهار علت شلوغي ذهني )چگونه همه افكار منفي خود را دوباره تنظيم كنيد( دارند. از اين داشتن يک زندگي معنادار بازمي

يک  ،شوند( پرتي كه باعث اضطراب مي روابط بد )اهميت پاك شدن عوامل حواس ،يا از بين بردن(چهار استراتژي براي بهبود )

كند(؛ مزيت مراقبه  هاي شما كمک مي اي كه به شناسايي ارزش كلمه 400چه براي شما مهم است ) استراتژي ساده براي كشف آن

 گيريد. و تنفس عميق متمركز )و نحوه انجام هر دو( را ياد مي
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 .1399. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.شود:مهندسیتحققرویاهمهچیزازرؤیاشروعمی. بيدختي، حسين.195

 9789640820988 شابک: وزيري. ص.120

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 مديريت استراتژيک، موفقيت، كسب و كار کلماتکلیدی:

پرورانند و دوست دارند كه  وكار خود رؤياهايي را در سر مي بيشتر مردم در مراحل مختلف زندگي شخصي و كسب معرفیکتاب:

دارند. در اين  رسند و دست از تالش برمي بست مي بن بخشي رؤياها به دليل عدم آشنايي با روش تحقق اما به ؛ها را تحقق بخشند آن

اي عملي و  وكار به شيوه بخشي رؤياهاي زندگي و كسب ، چگونگي تحقق«مديريت استراتژيک شخصي»كتاب با استفاده از روش 

 شود. هاي متعدد، ارائه مي همراه با مثال

 

196 DNA. سعيد محمد يونسي، سيد مير. ژنبرایموفقیت،شادیوثروتبیشتردرزندگیکهافرادفوق25موفقیت:

 9786002742612 شابک: رقعي. ص.128 .1398. كليد آموزش: تهران.هابرخوردارندموفقازآن

 والدين/ دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 كاردانش

 موفقيت کلماتکلیدی:

كردن مخاطب دربارة تغييرات دنياي درون خود، او را در راه رشد و تغييرات بزرگ  كوشد با آگاه كتاب حاضر مي معرفیکتاب:

هاي دوم و   برد. در فصل ژن نام مي 11ها، از  هاي نگرشي فوق مافوق ژن»دنياي بيرون راهنمايي كند. نويسنده در فصل اول با عنوان 

شمارد و در  دهد. سپس رازهاي طاليي موفقيت افراد موفق ر ا برمي ها شرح مي هاي عادتي و نيز رفتاري فوق مافوق ژن هسوم، دربار

 اش را ظاهر كند. طور قدرت كيمياگري هكند كه چ نهايت مخاطب را راهنمايي مي

مواد

 

197 آنها،. حسن، صابر/ محموديان، علي/ تشويقي، حميده/ وقاري، وحيد پور. کاربرد و لوازم شیمیآشناییبا آزمایشگاه

 9786226730266 شابک: وزيري. ص.140 .1398. شميسا   اهر.عالئمهشداردهندهونکاتایمنیدرآزمایشگاهشیمی

 دانشجومعلمان/ هنرجو مخاطب:

 اي اي، دوازدهم فني و حرفه اي، يازدهم فني و حرفه دهم فني و حرفه پایهتحصیلی:

 آزمايشگاه کلماتکلیدی:

هاي آزمايشگاهي، آشنايي معلمان و دانش آموزان با مواد، وسايل و تجهيزات  يكي از عوامل موثر در توجه به فعاليت معرفیکتاب:

حاضر به اين موضوع پرداخته است. شناخت لوازم آزمايشگاه، عالئم هشداردهنده و استاندارد آزمايشگاه شيمي است كه كتاب 

هاي اوليه در آزمايشگاه شيمي و انواع خطرها و اقدامات ايمني از جمله  راهنما در آزمايشگاه شيمي، طراحي فضاي آزمايشگاه، كمک

 مطالب آن هستند.
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نثرادبیوخاطره

 

 9786003862081 شابک: رقعي. ص.164 .1399. نوشته: اصفهان.روزها؛گاهیخنده،گاهیگریهآن. مهر، حسين فرخ.198

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 آموزش و پرورشخاطره نويسي، نوجوانان،  کلماتکلیدی:

کتاب: يابند و  ها حضور مي ها گذشته ها هستند. با خاطره بخش زواياي تاريک برخي وقايع و علت ها روشني خاطره» معرفی

كتاب حاضر حاوي خاطرات نويسنده است، «. اي يادها را زنده بايد داشت، چه نيک و چه تلخ  شوند. پاره  هاي در ذهن بيدار مي مانده

كند كه از خطاها بايد پرهيز   هايش. او تأكيد مي ياش در گيرودار درس و مدرسه و بازيگوش روزگار كودكي و نوجوانيهايي از  برش

كند و  شناسانه و تربيتي است. او رفتارها را واكاوي مي كند. نگاه نويسنده جامعه اش قدرداني مي كرد. او از معلمان كاردان و پخته

 كند. عملكردهايشان معرفي مي شوند و مخاطب ناخوداگاه به رفتارهاي خودش فكر ميها با  دهد. شخصيت توضيح مي

 

 رقعي. ص.184 .1399. ايرانشناسي: تهران.بانمحیط46خاطرهاز71دارتاسایهمجنون:ازچوبه. بانان جمعي از محيط.199

 9786008351405 شابک:

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 كاردانش

 هاي فارسي نويسي، داستان زيست، خاطره محيط کلماتکلیدی:

اراضي تحت مديريت هزار هكتار  بان بايد حداكثر از يک  المللي، يک محيط براساس استاندارد قوانين حفاظت بين معرفیکتاب:

بان  اكنون يک محيط زيست، حفاظت كند. به همين دليل، با توجه به وسعت مناطق تحت مديريت اين سازمان، هم سازمان محيط

هاي  بانان در عرصه كند و اين كار نشانگر تحمل فشارهاي گوناگون بر اثر عدم وجود متناسب محيط به اندازه چهارنفر تالش مي

اي داشته باشند كه كمتر  وشيرين و آموزنده بانان خاطرات تلخ و همين موضوع موجب شده است تا محيطحفاظتي كشور است 

 بان است.    محيط 46خاطره از  71كسي آن را شنيده يا به آن فكر كرده است. اين كتاب دربردارنده 

 

زندگیتأملیدرمعنایهاآبشدند...بهارکهآمدوبرف. دربندي، سيدمحمدرضا.200 . دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران.

 9789644307966 شابک: رقعي. ص.112 .1399

 والدين/ هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 اسالمي، خاطره نويسي ها، فلسفه نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

اي است كه در دوران جواني به محضر  خاطري نويسنده اين كتاب سه فصل مستقل دارد؛ فصل اول، داستان پريشان معرفیکتاب:

هدف و فلسفه »دهد. فصل دوم، حاصل مطالعات نويسنده در حوزه  رسد و استاد راه را به او نشان مي مي« تقي جعفري محمد»استاد 

 شود. تقي جعفري روايت مي رشته تحرير در آمده است. در فصل سوم، خاطراتي از استاد محمد به« زندگي
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 شابک: رقعي. ص.160 .1399. حماسه ياران: قم.نژادبهروایتمادرپسرمحسین:شهیدحسینمالکی. دولتي، فاطمه.201

9786007874707 

 هنرجو مخاطب:

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

 ها، جنگ ايران و عراق نامه خاطره نويسي، سرگذشت کلماتکلیدی:

، مادر شهيد است. حسين اول شهريور «زهرا نصرالهي»و « نژاد حسين مالكي»كتاب حاضر، تلفيقي از زندگي شهيد  معرفیکتاب:

شود.  در شلمچه به شهادت رسيد. غالب داستان به صورت خاطره نقل مي 1365وازده مرداد ، در شهر قم به دنيا آمد و در د1349

 هايي از شهيد و دوستانش آورده شده است كه نشانگر اعمال و رفتار شهيد است. در انتهاي كتاب، عكس

 

202 روایتزندگیاشرف. اسالمي، اكرم. گریهکن: معماریانساداتمنتظریمادرشهیدمحمدتنها . حماسه ياران: قم.

 9786007874691 شابک: رقعي. ص.264 .1399

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 ها، شهيدان، جنگ ايران و عراق نامه زندگي کلماتکلیدی:

خوانيد كه فرزندش را فداي  پذيري زني را مي در اين كتاب، تصويري كوتاه از يک عمر زندگي، فرمانبري و واليت معرفیکتاب:

پابرجا ماندن و استقالل اين سرزمين نمود و خودش نيز در راه اسالم و انقالب از هرچه در توان داشت، فروگذار نكرد. 

، روايتگر داستان اين كتاب است. بخشي از اين كتاب به مبارزات انقالبي «محمد معماريان»، مادر شهيد «السادات منتظري اشرف»

ررنگ و ستودني در پيروزي دهد كه نقشي پ مجاهد را نشان مي پردازد و نمايي كلي از سيماي زني خانم منتظري در قم و تهران مي

هاي اين مادر پس از  فرزندش محمد و همچنين فعاليت انقالب داشت. بخش دوم كتاب به خاطرات مادر از زمان جنگ و شهادت

 اش در كارهاي خير مردمي و اجتماعي، اختصاص دارد. هاي سازنده جنگ و مشاركت

 

203 سلیمانی چلچراغ:. مالمحمدي، مجيد. شهید  شابک: رقعي. ص.148 .1399. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران.

9789640821206 

 هنرجو مخاطب:

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

 ها، خاطره نويسي، ادبيات جنگ نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

نامه داستاني سردار سليماني از تولد تا شهادت است. نويسنده سعي كرده است خاطرات و زندگي  اين كتاب زندگي معرفیکتاب:

را براي جوانان و نوجوانان به داستان تبديل كند و خصوصيات مختلف شخصيت او، ازجمله خلوص، شجاعت، ايثار، پاكدامني، سردار 

نامه، عكس و تصوير، منابع و  بر داستان زندگي، كتاب داراي وصيت داري و تواضعش را در نظر گرفته است. عالوه دستگيري، مردم

 پيام رهبر معظم انقالب نيز هست.



20ایوکاردانششمارهنامهدورهآموزشفنیوحرفهکتاب

هاي فرهنگي و هنري،  اي و كاردانش كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش فني و حرفه يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش

65 

 

 9786003861718 شابک: رقعي. ص.224 .1399. نوشته: اصفهان.خاطراتاداری. جليلي، حيدرعلي.204

 مدير/ مشاور/ دانشجومعلمان/ هنرآموز  مخاطب:

 معلمان، خاطره نويسي، آموزش و پرورش کلماتکلیدی:

آموزش و پرورش كوهپايه و حدود سي سال كتاب حاضر تجربيات فردي است كه خود آموزگار، مدير مدرسه، رئيس  معرفیکتاب:

هاي زيسته يک مدير را در اختيار  كه تجربه كارشناس مسئول آموزش ابتدايي استان اصفهان بوده است. اين خاطرات ضمن آن

ها در  هاي كار نيروها و كارشناسان فرهنگي را خصوصاً در استان ها و دشواري گذارند، تصويري از سختي معلمان و مديران كشور مي

 كنند. سي سال گذشته ترسيم مي

 

.رویاربعینشناسیپیادهبهانضمامپدیده1396دلبهعشقتمبتالشد:گزارشیازسفراربعین. آقاسي، محمد.205

 9786222087234 شابک: رقعي. ص.58 .1399. كتاب نيستان: تهران

 والدين/ كتابدار/ دانشجومعلمان/ هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 ها، اعتقادات مذهبي، نوجوانان سفرنامه کلماتکلیدی:

ب شرحي مختصر از سفر خود به كشور روي اربعين حسيني. نويسنده، در اين كتا اي است از پياده اين كتاب سفرنامه معرفیکتاب:

چيز نمايشي است از تسليم و شوق و شگفتي موجود در اين سفر و اين سرزمين.  عراق را بازگو كرده است؛ سفري كه بيش از هر

بخش سعي كرده است، گزارشي كوتاه و دقيق از رفتارهاي  شناسانه مؤلف است. او در هر ترين ويژگي اين كتاب، نگاه مردم مهم

شناسي از راهپيمايي اربعين حسيني است.  حاضر در اين سفر ارائه كند؛ گزارشي كه به تأييد او نوعي پديده ماعي و فردي مردمجتا

 ببيند. اي اجتماعي مي او اين سفر را به عنوان پديده

 

 ص.224 .1399. پردازان كتابآواي : مشهد.منمیترانیستم:روایتزندگیشهیدزینبکمایی. رامهرمزي، معصومه.206

 9786229915318 شابک: رقعي.

 هنرجو مخاطب:

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

 كاردانش

 ها، انقالب اسالمي، شهيدان نامه سرگذشت کلماتکلیدی:

كه در ابتداي دهه شصت و در « زينب كمايي»اين كتاب روايتي است از زندگي دختري نوجوان و انقالبي به نام  معرفیکتاب:

گيرد.  اش مورد خشم و كينه اعضاي اين گروه قرار مي  هاي مذهبي و سياسي كوران تحركات شوم سازمان منافقين به دليل فعاليت

 رسانند. پيمايي عليه بدحجابي به شهادت مي ر راهمنافقين او را فقط به جرم داشتن حجاب و شركت د
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انیمیشن-هنر

 

207 ماجرایانیمیشنبهروایتبزیکهپروازکرد! راه: هاي راه مجموعه كتاب. صوفيان، سميه.  .1399. هوش ناب: تهران.

 9786229615638 شابک: خشتي. ص.84

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 دوازدهم كاردانشيازدهم كاردانش، پایهتحصیلی:

 تاريخ هنر، كودك و نوجوان، هنرهاي نمايشي کلماتکلیدی:

هايش شروع شده و  اين كتاب در مورد داستان پيدايش انيميشن است با شرح معناي واژه انيميشن و ديگر مترادف معرفیکتاب:

همان بز نقش بسته روي ظرف  وي كتاب يک بز )يابد. را با ارائه مختصات جغرافيايي زادگاهش كه همان شهر سوخته باشد ادامه مي

ترين شكلي به مخاطب ارائه دهد.  . نويسنده با زبان طنز سعي دارد اطالعات را به دقيق يافته شده در شهر سوخته( است  سفالي

ها، آغاز قرن  شيكنند، دانشمندان و حركت نقا ها حركت مي ها عبارتند از: سايه كتاب داراي بيست فصل است. بعضي از اين سرفصل

 .... رود، نخستين انيميشن، تماشاي انيميشن و نوزدهم؛ علم به سرعت پيش مي

سینما-هنر

 

. نشر كانون انديشه جوان, به: تهران.ازحاجیواشنگتنتاحاجکاظم:ژانرهایسینماییدرایران. زاده، سيدناصر هاشم.208

 9786001593369 شابک: رقعي. ص.88 .1398

 دانشجومعلمان/ هنرآموز مخاطب:

 سينما، ايران، نقد کلماتکلیدی:

شناسانه،  اند. كتاب حاضر با رويكردي آسيب هاي متفاوتي كسب كرده ژانرهاي سينمايي در ايران بعد از انقالب تجربه معرفیکتاب:

در انتها نكاتي كليدي و راهبردي براي شمارد و  هاي فكري و فرهنگي ژانرهاي مطرح سينمايي كشور را برمي ها و سويه مضمون

 كند. اصالح وضع موجود بيان مي

 

 .1398. نشر گويا: تهران.قصهسینماجاتعهدبوق:تاریخسینمایایرانبراینوجوانان. علي كاشفي خوانساري، سيد.209

 9786227094671 شابک: رقعي. ص.162

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 سينما، فيلمسازي، تاريخ، تاريخ نگاري، تاريخ هنر کلماتکلیدی:

 1357اسالمي  گيري سينما تا آغاز انقالب ، داستان سينماي ايران از ابتداي شكل«جات عهد بوق قصه سينما»كتاب  معرفیکتاب:

هاي  گيري از زبان طنز در اين كتاب از تولد سينما در ايران، اولين فيلمبرداران، اولين سالن با بياني ساده و با بهرهاست. نويسنده 

 گويد. سينما، سينماگران بزرگ و اتفاقات مهم در تاريخ سينماي ايران مي
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طراحیودوخت-هنر

 

210  دنياي هنر:. گلدوزی جامع  شابک: رحلي. ص.64 .1399. المللي حافظ بين   تهران. اكرم ذاكري برزیلی.خودآموز

9786002771322 

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 صنايع دستي، كاردستي کلماتکلیدی:

کتاب: شده است و در آن انواع دوخت مربوط به گلدوزي، اعم از  به صورت خودآموز طراحي و تدوينكتاب حاضر  معرفی

شود. روش انتقال طرح روي پارچه و  مي  دار آموزش داده اي، مليله و موج دوزي، دوبل، برگ، مادگي، ستاره دوزي، ساتن ساقه

 ترين نكات گلدوزي نيز در آن آمده است. ابتدايي

 

211 بافی هنر:دنياي . مکرومه جامع  شابک: رحلي. ص.60 .1398. المللي حافظ بين: تهران. اكرم ذاكري .2خودآموز

9786002771490 

 هنرآموز مخاطب:

 اي دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 كاردستي، هنر کلماتکلیدی:

ها و  . مباحث از مقدمات كار، يعني قيطاناست بافي كتاب حاضر جلد دوم از مجموعه خودآموزي دربارة هنر مكرومه معرفیکتاب:

هاي اين كتاب همراه  اند. آموزش ها، تا ساخت آويز تزئيني، تاب بازي و صندلي تاشوي راحتي تنظيم شده ها و روش لوازم اوليه، گره

  اند. با تصويرهاي مرحله به مرحله عرضه شده

 

212 بافی دنياي هنر:. مکرومه جامع  شابک: رحلي. ص.60 .1398. المللي حافظ بين: تهران. ذاكرياكرم  .3خودآموز

9786002771506 

 هنرجو/ هنرآموز  مخاطب:

 اي دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 كاردستي، هنر کلماتکلیدی:

ها و  يعني قيطانبافي. مباحث از مقدمات كار،  كتاب حاضر جلد سوم از مجموعه خودآموزي است دربارة هنر مكرومه معرفیکتاب:

اند.  بند تنظيم شده تايي، ديواركوب دايرة چندمنظوره، كيف خريد و گردن ها، تا ساخت آويز گل سه ها و روش لوازم اوليه، و گره

  اند. هاي اين كتاب همراه با تصويرهاي مرحله به مرحله عرضه شده آموزش

 

نمدی. دنياي هنر: .213 عروسکهای  شابک: رحلي. ص.64 .1398. المللي حافظ بين   تهران. اكرم ذاكري ساخت

9786002771025 

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش دهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 صنايع دستي، كاردستي کلماتکلیدی:

كند و  ابتدا كار را شروع ميدهد. نويسنده از همان  هاي نمدي را آموزش مي اين كتاب نحوة ساخت انواع عروسک معرفیکتاب:

دهد. همة مراحل آموزش و ساخت با تصويرهاي  تدريج و در حين كار، چگونگي ساخت چندين مدل عروسک نمدي را شرح مي به

 اند. شده   دقيق همراه
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214 قالبعروسک دنياي هنر:.  شابک: خشتي. ص.84 .1399. المللي حافظ بين   تهران. اكرم ذاكري .1بافیهای

9786002771353 

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي دهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 صنايع دستي، كاردستي کلماتکلیدی:

بافي آموزش داده  هاي قالب اي دوجلدي است كه در آن نحوة بافت انواع عروسک اين كتاب جلد اول از مجموعه معرفیکتاب:

آموزد و به  ها را به مخاطب مي ها، و روش كار از روي فرمول ي، عالئم روي بافتخوان شود. نويسنده، مقدمات كار، يعني نقشه مي

 دهد. تدريج چندين مدل عروسک را ياد مي

 

215 قالبعروسک دنياي هنر:.  شابک: خشتي. ص.60 .1399. المللي حافظ بين: تهران. اكرم ذاكري .2بافیهای

9786002771360 

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 صنايع دستي، كاردستي کلماتکلیدی:

بافي آموزش داده  هاي قالب اي دوجلدي است كه در آن نحوة بافت انواع عروسک اين كتاب جلد دوم از مجموعه معرفیکتاب:

ها را به مخاطب  و روش كار از روي فرمول ها، خواني، عالئم روي بافت شود. نويسنده، در اين جلد هم مقدمات كار، يعني نقشه مي

 دهد. آموزد و به تدريج بافت چندين مدل عروسک جديد را به او ياد مي مي

 

 9786002771636 شابک: رحلي. ص.82 .1399. المللي حافظ بين: تهران.ژورنالگلدوزیبرزیلی. بشيرپور، راحيل.216

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش فني و حرفه يازدهمپایهتحصیلی:

 صنايع دستي، كاردستي کلماتکلیدی:

دهد. ابتدا روش انتقال طرح روي پارچه آمده است و  كتاب حاضر گلدوزي را از مقدمات و پايه به مخاطب ياد مي معرفیکتاب:

اي، ايستاده، و بلند و كوتاه آموزش  چ، مليلهدوزي، زنجيره پي پس از آن انواع دوخت اعم از بخيه، شالل ساده، گره فرانسوي، ساقه

 اند. شود. همة مراحل با تصويرهاي دقيق همراه داده مي

عکاسی-هنر

 

 وزيري. ص.468 .1399. زالل انديشه: مشهد.صفرتاصدآموزشعکاسیدیجیتال. صادقي، سميه/ ثابت اميري، فريده.217

 9786008005667 شابک:

 هنرجو/ هنرآموز دانشجومعلمان/ مخاطب:

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

 عكاسي، تاريخ، راهنماي آموزشي کلماتکلیدی:

هاي گوناگون عكاسي،  اين كتاب دوازده فصل دارد كه شامل موضوعاتي مانند تاريخچه عكاسي، معرفي شاخه معرفیکتاب:

كتاب حاضر براي استفاده شود. شايان ذكر است  چگونگي ثبت تصوير ديجيتال، عكاسي كاربردي، نورپردازي و زبان بدن مي

مندان  االت آنان است؛ اما عموم افراد و عالقهؤحدي پاسخگوي س ها و دانشجويان رشته عكاسي تدوين شده و تا هنرستان هنرجويان

 بهره ببرند. توانند از اين كتاب به اين رشته مي
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گرافیک-هنر

 

 9786004763448 شابک: بياضي. ص.84 .1399. ضريح آفتاب: مشهد.آموزشخط. قهرماني، محمد.218

 هنرجو مخاطب:

 اي دهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 خط، خوشنويسي کلماتکلیدی:

شود. در اين كتاب اصول زيبانويسي با زباني  شخصيتي هر فرد محسوب ميترين ابعاد  داشتن خط زيبا يكي از مهم معرفیکتاب:

است. كتاب سه بخش اصلي دارد: آموزش مفردات؛ آموزش اتصاالت؛ سرمشق. اين كتاب در  ساده و راحت به مخاطب عرضه شده

 واقع كتاب كار و تمرين است.

 

مؤسسه : تهران.طراحیهویتبصریجامع ارتباط تصويري:مبادي مباحث كارشناسي طراحي گرافيک در . سپهر، مسعود.219

 9786226630597 شابک: وزيري. ص.116 .1398. فرهنگي فاطمي

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 گرافيک، ارتباط تصويري کلماتکلیدی:

دربارة مبادي مباحث كارشناسي طراحي گرافيک در ارتباط اي چند جلدي  كتاب حاضر يكي از مجلدات مجموعه معرفیکتاب:

تصويري است و شامل اصول اوليه و محتواي مباحث طراحي گرافيک در ارتباط تصويري است. هويت بصري و طراحي جامع، 

 شرايط ايجاب طراحي هويت بصري جامع، مراحل طراحي هويت بصري جامع از جمله مباحث اصلي كتاب هستند.

قیموسی-هنر

 

 ص.175 .1398. گيسا: تهران. رحيم بابا مير دلبر حكيم آوا، مير ،منتخباتپیانیست.2دیدارباموسیقی. آرتاباليوسكايا، ا.د.220

 9786008024477 شابک: رحلي.

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

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

 موسيقي کلماتکلیدی:

هاي گوناگون آمده است و تعداد بسياري از   در اين كتاب تعداد زيادي اثر موسيقي داراي كاراكتر، سبک و دشواري معرفیکتاب:

 شوند. هاي موسيقي آموزش داده مي نت

 

 شابک: رقعي. ص.64 .1399. گيسا: تهران. پور وليبابک  راهنمایتمرینموسیقیبرایوالدینونوآموزان.. هيني، تام.221

9790901464834 

 هنرآموز مخاطب:

 موسيقي، تمرين، راهنماي آموزشي کلماتکلیدی:

اند. بخش  پا گذاشته تمرينهايي است كه تازه به دنياي  اين كتاب براي پدرها و مادرها، براي هنرجويان و خانواده معرفیکتاب:

ها و پيشنهادهايي كاربردي است كه به  بر معرفي سه ايده مهم و سه عادت خوب، شامل راهنمايي مربوط به هنرجويان، عالوه

كند. در بخش ديگري كه مربوط به والدين است،  هايي كه براي تمرين مفيد است، كمک مي هنرجويان، براي يادگيري مهارت

 . كند. در ادامه... ها بررسي مي يكسان را با تأكيد بر چگونگي و چرايي آن هاي ها و عادت  ايده
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222 تکوینمبانیموسیقیشکل. مريو، ميشل/ تروشو، آلن.  .1399. آوند دانش: تهران. ميالد عمرانلو .6گیریبنیادیو

 9786222620011 شابک: رحلي. ص.58

 هنرجو مخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش حرفهيازدهم فني و پایهتحصیلی:

 مباني موسيقي، راهنماي آموزشي، هنر کلماتکلیدی:

است كه شامل تئوري « گيري بنيادي و تكوين مباني موسيقي شكل»اين كتاب جلد ششم از مجموعه نُه جلدي  معرفیکتاب:

ر جلسه از كالس مباحث كوتاهي از تئوري شود. مؤلفان اين مجموعه در ه موسيقي، سرايش، تربيت شنوايي، مباني هارموني و... مي

هاي هر جلسه شامل  اند. تمرين موسيقي را تدريس كرده و يک سري از تمرينات عملي در ارتباط با همان درس در نظر گرفته

 خواني، تمرين آوازي و تربيت شنوايي است. خواني، ريتم نت

 

 9786008365525 شابک: رقعي. ص.278 .1399. كمال انديشه: تهران. نيلوفر نوروزيان علموموسیقی.. جينز، سر .جيمز.223

 هنرآموز مخاطب:

 اي، دوازدهم كاردانش دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 موسيقي، هنر کلماتکلیدی:

مبتدي، كاري است انتقال دقيق اطالعاتي مربوط به سؤاالت و مسائل موسيقي، به شيوة ساده و غيرفني و براي افراد  معرفیکتاب:

حس شنوايي، گوش انسان، فرايند شنوايي، انتقال صدا و پس از آن نيز »كه كتاب حاضر كوشيده است انجام دهد. كلياتي دربارة 

از مطالب « ها و نيز ارتعاشات هوا، و هارموني و صداهاي ناهنجار ها و هارمونيک ها و صداهاي خالص، ارتعاشات سيم موضوع دياپازون

 ب هستند.اين كتا

 

 9790901464858 شابک: رحلي. ص.204 .1399. گيسا: تهران. مسعود ابراهيمي مدرسهپیانو.. نيكاليف، آ.224

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي، يازدهم كاردانش يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 موسيقي، پيانو، آموزش و يادگيري کلماتکلیدی:

 كنند. مطالب اين كتاب، به ترتيب اي از قطعات براي كودكاني است كه نواختن پيانو را شروع مي مجموعهاين كتاب  معرفیکتاب:

 شعر و نواختن تري كه براي آوازخواني با هاي ساده اند؛ يعني با ملودي اجرايي تنظيم شده - موسيقايي پيچيدگي تدريجي تكاليف

آموزان  يابند. كتاب حاضر براي دانش اند، آغاز و با آثار پيچيده پايان مي ها روي ساز، از طريق شنيدن در نظر گرفته شده آن

 هاي اول و دوم مدرسه موسيقي انتخاب شده است. كالس

 

225  شابک: جيبي. ص.84 .1399. آوند دانش: تهران. گلناز نويدانDummies.Forخوانینت. پيلوفر، مايكل/ دي، هالي.

9786226661997 

 هنرجو مخاطب:

 يازدهم كاردانشپایهتحصیلی:

 هنر، موسيقي، آموزش و يادگيري کلماتکلیدی:

،  آموزد و او را با ريتم، انواع ميزان نويسي استاندارد را مي ترين روش، به خواننده نت اين كتاب به طور كامل و با ساده معرفیکتاب:

ها و آكوردها دارد. افراد مبتدي با  كند. همچنين كتاب مطالب فراواني درباره تتاليته ها آشنا مي هارموني و ملودي، سنكوپ و تريوله

 توانند بدون استرس پيش بروند و مطالب بسياري را ياد بگيرند. اين كتاب مي
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226 صدایی)سطحمتوسط(تمرینریتم50. فيليبا، نيكول. خوانیدو  شابک: رقعي. ص.20 .1399. آوند دانش: تهران.

9786222620134 

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 هنر، موسيقي، راهنماي آموزشي کلماتکلیدی:

است كه استقالل دو هاي طراز اول دنيا، استقالل دست راست و چپ   دان هاي بسيار مهم براي موسيقي از توانايي معرفیکتاب:

مختلف يا  كه همواره با دو يا چند خط حامل دهد. نوازندگان سازهايي مانند پيانو يا درامز و رهبران اركستر كره مغز را نشان مي نيم

 50»جلدي  هاي متفاوت در دو دست و حتي پاها سروكار دارند، به اين توانايي نياز دارند. اين كتاب جلد دوم از مجموعه سه ريتم

 است كه براي سطح متوسط تدوين شده است.« خواني دوصدايي تمرين ريتم

 

227 صداییسطحپیشرفتهتمرینریتم50. فيليبا، نيكول. خوانیدو  شابک: رقعي. ص.24 .1399. آوند دانش: تهران.

9786222620141 

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 دوازدهم كاردانشپایهتحصیلی:

 موسيقي، راهنماي آموزشي هنر، کلماتکلیدی:

است كه براي سطح پيشرفته « خواني دو صدايي تمرين ريتم 50»جلدي  كتاب حاضر جلد سوم از مجموعه سه معرفیکتاب:

هاي طراز اول دنيا به آن نياز دارند. براي ارتقاي اين توانايي،  دان اي است كه موسيقي خواني دوصدايي توانايي تدوين شده است. ريتم

 هاست. اند. اين كتاب يكي از آن هايي كرده ها سعي در طراحي و ابداع تمرين دان ري از مدرسين و موسيقيبسيا

 

228 ریتم50. فيليبا، نيكول. سادهتمرین سطح صدایی دو خوانی  شابک: رقعي. ص.20 .1399. آوند دانش: تهران.

9786226661980 

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي فني و حرفه يازدهمپایهتحصیلی:

 هنر، موسيقي، راهنماي آموزشي کلماتکلیدی:

کتاب: هاي بسيار مهم براي  كره مغز است، از توانايي استقالل دست راست و چپ كه نتيجه استقالل دو نيم معرفی

 با دو يا چند خط حاملره هاي طراز اول دنياست؛ نوازندگان سازهايي مانند پيانو يا درامز و رهبران اركستر كه هموا دان موسيقي

تمرين  50»جلدي  هاي متفاوت در دو دست و حتي پاها سروكار دارند. اين كتاب جلد نخست از مجموعه سه مختلف يا ريتم

بخشي، از سطح ساده تا  هايي دو است كه براي سطح ساده تدوين شده است. در اين مجموعه، تمرين« خواني دوصدايي ريتم

 پيشرفته طراحي شده است.
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یومعمارینقشهکش-هنر

 

گروه آموزشي مدرس, سنجش و : تهران.ازایدهتاطراحی)روانشناختیمحیطکالبدیکودکانخالق(. عرفاني، محدثه.229

 9786222163624 شابک: وزيري. ص.218 .1398. دانش

 هنرآموز مخاطب:

 خالقيت، كودكان، كمک آموزشي کلماتکلیدی:

ي طبيعي جدا كرده است. ها را از دنيا تغيير در نوع زندگي و پيشرفت تكنولوژي، زندگي كودكان را تغيير داده و آن معرفیکتاب:

شده است. به عبارتي ارتباط كودكان با  ر از لحظات از پيش تعيينروند و اوقات فراغتشان پ يرون ميتر از خانه بكودكان كم

سن و ساالنشان،  كند؛ آشتي كودكان با طبيعت و هم يسنده در اين كتاب سه هدف را دنبال ميساالنشان قطع شده است. نو هم

 ها در محيط آموزشي مناسب و تعامل فضاي باز با فضاي بسته و به كارگيري طبيعت در طرح فضاي باز خانه.  پرورش خالقيت آن

 

پدیده. خبازي، رقيه.230 معماریپیدایش در آن تأثیر و ها  شابک: وزيري. ص.142 .1399. هنر اول: تبريز.

9786007460900 

 هنرآموز مخاطب:

 معماري، هنر کلماتکلیدی:

هاي طبيعي و معنوي تدوين  اي موسوم به معماري و ارتباط آن با انسان و پديده كتاب حاضر با هدف فهم پديده معرفیکتاب:

شناسي است. نويسنده در هر فصل  شناسي، هرمنوتيک، پديدارشناسي و نشانه انسانشده است. كتاب شامل چهار فصل با عناوين 

 كند. پردازان مربوط به آن را نيز مطرح مي ها و نظريه ها، نظريه عالوه بر بيان تعاريف و ويژگي

 

. ناريامهر: شهر قدس.چگونهاستادکارشویم؟)نقاشیساختمان(. زاده بالسيني، بهزاد زاده بالسيني، بهنام/ حسن حسن.231

 9786226940337 شابک: رقعي. ص.64 .1399

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي يازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 راهنماي آموزشي، رنگ کلماتکلیدی:

در كاري ساختمان. رنگ چيست، مادر رنگ، رنگ پايه  كتاب حاضر راهنمايي خودماني است دربارة چگونگي رنگ معرفیکتاب:

ها، پودر مل،  هاي گرم و سرد، تركيب رنگ ساختمان، ضد زنگ، حالل ها، رنگ هاي اصلي و فرعي و تركيب آن كاري، رنگ رنگ

 اند. موي نقاشي، نحوة نقاشي با غلتک و انواع ابزار رنگ نقاشي ساختمان در اين كتاب معرفي و توضيح داده شده محاسن قلم

 

: تهران. شهرزاد فتوحي دکوراسیونسبز:راهنمایطراحیفضایداخلیخانهباگیاهان.. بامل. كيلي/ پترسون، جني.232

 9786004771955 شابک: خشتي كوچک. ص.162 .1398. شركت انتشارات فني ايران

 هنرآموز مخاطب:

 هاي شخصي طراحي، خانه کلماتکلیدی:

خانه هستند.  دهندة سبک و سليقة صاحب وسايل خانه، نشانگياهان خانگي در طراحي فضاهاي داخلي، مثل ديگر  معرفیکتاب:

انتخاب  هكند. پيشنهادهاي گوناگوني دربار ها به مخاطب كمک مي كتاب حاضر در انتخاب گياهان مناسب و چيدمان صحيح آن

اهان، و جدول مرجعي داري و تغذية گي نگه هها، نكاتي كاربردي دربار ماندن آن هايي براي سرحال و سالم گياهان مناسب، توصيه

 داري هر گياه، از مطالب اين كتاب هستند. مرتبط با شرايط نگه
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: تهران. رضا دودانگي مرضيه آزاد ارمكي، علي اصلکههرمعماربایدبداند.26زبانمعماری. سيميچ، آندريا/ واركه، وال.233

 9786226589055 شابک: وزيري. ص.310 .1399. دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

 هنرآموز مخاطب:

 معماري، راهنماي آموزشي، مهندسي کلماتکلیدی:

هاي لغوي معماري بيان نشده؛ بلكه حاوي برخي از اصول حياتي در زمينه طراحي معماري  در كتاب حاضر، نظريه معرفیکتاب:

گانه توضيح داده شده و به كمک برخي از شود. هر مفهوم در فصلي جدا اصل مهم اين رشته محدود مي 26است كه به معرفي 

كه  اند و كساني هاي معماري، مصور شده است. اين كتاب به خوانندگاني كه به تازگي وارد عرصه معماري شده متمايزترين مثال

 شود. اند، توصيه مي هاي مختلف معماري مطالعات داشته پيش از اين در يكي از شاخه

 

. كليد آموزش: تهران.2800پستمطابقپیوستششماستانداردضوابططراحیواجراییوال. ذوالفقاريان، حسين.234

 9786002743350 شابک: وزيري. ص.184 .1399

 دانشجومعلمان/ هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 معماري، مهندسي کلماتکلیدی:

دارندة ديوار در برابر نيروهاي وارد به آن است. اين كتاب كوشيده است با بياني ساده به  پست به معني نگه وال معرفیکتاب:

پست بپردازد. بعد از زلزلة  اي از جمله وال مربوط به اجراي صحيح اجزاي غيرسازه 2800تشريح الزامات پيوست ششم استاندارد 

نويسنده ارتقاي درك خواننده از جزئيات و نحوة اجراي  اين موضوع بيشتر مورد نظر قرار گرفت. هدف 96كرمانشاه در آبان 

 اي است. دستورالعمل جديد مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در خصوص اجراي صحيح اجزاي غيرسازه

 

235 ایران. دل، محمدصادق/ كمالي تبريزي، سينا طاهر طلوع. اجتماعیمیراثمعماری عملکرد جهاد دانشگاهي : قزوين.

 9786226647649 شابک: وزيري. ص.318 .1399. قزوين

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 معماري، آثار تاريخي، هنر کلماتکلیدی:

هايي است كه در مقايسه با معماري كشورهاي ديگر، از ارزشي ويژه برخوردارست.  معماري ايران داراي ويژگي معرفیکتاب:

قدر تمدن و فرهنگ غني ايران است كه نشان دهنده  نظير، يادگارهاي گران هاي تاريخي اصيل و بي وطه، بنا و مجموعههزاران مح

هاي چند هزارساله در تاريخ و فرهنگ ماست؛ بنابراين، بررسي عملكرد ميراث معماري ايران به منظور  هنرهاي سنتي با ريشه

مند، ضروري است. هدف تأليف اين كتاب آشنايي با عملكردهاي فرهنگي ميراث ايران يابي از اين ميراث ارزش گيري و آموزه الگو

 است.
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236 ساختاریمیراثمعماریایران. دل، محمدصادق/ كمالي تبريزي، سينا طاهر طلوع. عملکرد جهاد دانشگاهي : قزوين.

 9786227549102 شابک: وزيري. ص.522 .1399. قزوين

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 معماري، مهندسي، هنر کلماتکلیدی:

رسد؛ اما با بررسي  در نگاه اول، شايد بررسي و پي بردن به مفاهيم پنهان در بناهاي تاريخي كاري دشوار به نظر مي معرفیکتاب:

ک پي برد. در اثر يكپارچگي و همنشيني اين اجزا در توان به اصول ساختاري و مفهومي هر ي اجزا به صورت جداگانه و منفرد، مي

توان ساختاري هنرمندانه و پيچيده را مشاهده كرد. بنابراين، هدف اين كتاب، معرفي اجزا و مفاهيم ساختاري ميراث  يک اثر، مي

 هاي اين ساختار بررسي شده است. معماري است. در هر فصل يكي از جنبه

 

المنفعهمیراثمعماریایرانعملکردعام. محمدصادق/ كمالي تبريزي، سينادل،  طاهر طلوع.237 جهاد دانشگاهي : قزوين.

 9786226647656 شابک: وزيري. ص.370 .1399. قزوين

 هنرجو/ هنرآموز مخاطب:

 اي دوازدهم فني و حرفهپایهتحصیلی:

 معماري، آثار تاريخي، هنر کلماتکلیدی:

توانند از آن استفاده كنند و بهره ببرند. شرايط خاص  المنفعه اين است كه همه مي ويژگي ميراث عامترين  مهم معرفیکتاب:

ها در فواصل دور از هم قرار گيرد. در اين شرايط، تنها يک شبكه ارتباطي منظم و  اقليمي ايران، سبب شده است كه شهرها و آبادي

هاي ايجابي در امر مهم حفاظت بناهاي تاريخي،  پارچه كند. يكي از ضرورتتوانسته اين نقاط را يك اقامتي مي -بناهاي رفاهي

 شناخت عملكرد و كاربري بناهاي تاريخي است كه در اين كتاب ارائه شده است.
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 172 فیفر،لیزاوید 

 228، 227، 226 فیلیبا،نیکول 

 25 فیندلیشنک،باربارا 

 28 قادری،عاطفه 

 104 قنبری،حمیدرضا 

 163 قهرمانی،فرشید 

 218 قهرمانی،محمد 

 141 کاتکمپ،رابرت 

 155 کارخیران،صبا 

 32 کاردون،گرنت 

 49 کاشانیاسدی،رضا 

 136 کاشانیان،مطهره 

 209 علیکاشفیخوانساری،سید 

 192 کانلی،آلیسون 

 173 کبیری،لیال 

 167 کرافورد،دناکی 

 188 کرمی،اکرم 

 98 کرمی،منصوره 

 190 کریمی،عبدالعظیم 

 79 کریمی،فرزانه 

 160 کلر،گری 

 51 کلودی،کارلو 

 75 کلی،ارینانترادا 

 237، 236، 235 کمالیتبریزی،سینا 

 152 کندوال،کالیانی 

 162 کونکه،الیزابت 

 گروهمؤلفانبنیادicdl87، 86 ایران 

 ،61 راجرلنسلینگرین 

 41 پور،محسنگل 

 134 گلمرادی،صدف 

 154 گیفت،نانسیوای 

 84، 83 لسکی،کاترین 

 107 ساداتلواسانی،فاطمه 

 57 لید،ناتالی 

 77 مجدفر،مرتضی 

 119 محقق،جواد 

 128 محقق،حامد 

 169 محلوجی،فرشته 

 97 محمودی،علی 

 197 محمودیان،علی 

 124 مرادی،مهدی 

 116 مردانی،مهدی 

 99 مرسلی،مهدی 

 222 مریو،میشل 

 90 پور،مهدیهیمقصود 

 189 مکگراس،هلن 

 9 مکنایر،پاتریشیا 

 52 دان،جیلیانمک 

 203 مالمحمدی،مجید 

 102، 96 ملک،هما 

 144 ملکی،حسن 

 103، 91 ملکی،سجاد 

 44 منتصرالدوله،مریم 

 129 منتظری،اعظم 

 131 منطقی،مرتضی 

 62 منعم،ندا 

 54 زاده،امیرحسینمهدی 

 29 مهذب،مریم 

 177 مورن،امی 

 120 موسویان،انسیه 

 88 ابراهیمپور،سیدموسوی 

 105 موالناپور،رامین 

 72 میثاقی،مانا 

 145 زاده،محمدباقرمیران 

 220 بابارحیم،میرمیر 

 123 میرزاده،سیداحمد 

 196 سعیدمحمدیونسی،سیدمیر 

 28، 27 ناصری،حامد 

 ،67، 66 مسلمناصری 

 149 ناصری،مصیب 

 80، 78، 73 ناطقی،زهره 

 33 ناظری،قاسم 

 193 ناظم،محمد 

 153 ناظمی،نازیال 

 31 ناظمی،ندیم 

 40، 20 نبوی،محسن 

 161 مهر،آزیتانجات 

 60 خانی،محبوبهنجف 

 115 نظری،مهدیه 

 30 نمازیان،سعید 

 147 نورباال،احمدعلی 

 223 نوروزیان،نیلوفر 

 133 ادهم،مهدینوید 

 225 نویدان،گلناز 

 128 نیکطلب،بابک 

 224 نیکالیف،آ 

 135 نیکنام،بهمن 

 233 وارکه،وال 

 134 طیبهوخشوزی،سیده 

 170 وخشوزی،طیبه 

 69 ورزی،محمد 

 197 وقاری،وحید 

 58 والن،گلوریا 
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 221 پور،بابکولی 

 127 ولیئی،قربان 

 174 وودبرن،جودی 

 139 ویتیکر،تاد 

 ،9 کریستینویلر 

 156 ویلسون،دیدی 

 188 ویلیامز،مارک 

 95 هاتفنعیمی،آزاده 

 73 هاجسونبرنت،فرانسسالیزا 

 161 هاردی،دارن 

 154 هاسنزال،دیویدام 

 170 هاسون،گیل 

 208 زاده،سیدناصرهاشم 

 70 کیهایدگر،کریستینمک 

 138 اهللنیا،فرجهدایت 

 23 هنبری،راس 

 170 هوشمند،مهرداد 

 74 هوگو،ویکتور 

 141 هوی،وینک 

 154 هیگر،مریکاترین 

 221 هینی،تام 

 109 پناه،نغمهیزدان 

  100 Boyd, Barbara 

 101 Elaine, Marmel 

 98, 99 MCFedries, Paul 

 

 

 

  



20ایوکاردانششمارهنامهدورهآموزشفنیوحرفهکتاب

هاي فرهنگي و هنري،  اي و كاردانش كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش فني و حرفه يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش

83 

 

 

 

 91 نگرآتی 

 107، 105، 103 نگر,ویناآتی 

 194، 175، 166، 160، 32، 22 آموخته 

 206 پردازانآوایکتاب 

 156، 29، 25، 23، 9، 7 آونددانش ،

162 ،163 ،192 ،222 ،225 ،226، 

227 ،228 

 153 اطراف 

 151 افراتربت 

 67، 66، 59، 44 افق 

 137، 136، 6 انجمناولیاومربیان ،

164 ،169 ،170 ،173 ،177 

 174، 167، 130 بانایران 

 199، 155 ایرانشناسی 

 140 بخشایش 

 131 بعثت 

 128 نشربه 

 212، 211، 210 المللیحافظبین ،

213 ،214 ،215 ،216 

 70، 69، 65، 58، 57، 53، 52 پرتقال ،

72 ،75 ،76 ،109 

 148، 77 مدارپیشگامانپژوهش 

 134 تیک 

 14، 13، 12، 11، 10، 8، 5 تیمورزاده ،

15 ،16 ،17 ،147 

 149 جالیز 

 129 الکریمجامعةالقرآن 

 236، 235 جهاددانشگاهیقزوین ،

237 

 143 جیسا 

 202، 201 حماسهیاران 

 55 داستانجمعه 

 1 دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجائی ،

133 ،233 

 100، 99، 97، 89 دانشگاهیکیان 

 200 دفترنشرفرهنگاسالمی 

 217 زاللاندیشه 

 سازمانانتشاراتپژوهشگاهفرهنگ

 138 واندیشهاسالمی

 161، 139، 48 سازوکار 

 50، 46 سروش 

 152 شرکتانتشاراتفنیایران ،

154 ،232 

 197، 135 شمیسا 

 191، 190، 189، 188، 18 صابرین 

 218، 31 ضریحآفتاب 

 33 فرشتگانفردا 

 82، 61، 51، 42 قدیانی 

 208، 171 نشرکانوناندیشهجوان,به 

 کانونپرورشفکریکودکانو

 63، 56 نوجوانان

 71، 49 جمکرانکتاب 

 2 کتابریرا 

 205، 127، 85، 64 کتابنیستان 

 19 کلکزرین 

 35، 34، 26، 24، 20، 3 کلیدآموزش ،

36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،43 ،95، 165 ،

168 ،187 ،193 ،196 ،234 

 223 کمالاندیشه 

 گروهآموزشیمدرس,سنجشو

 229 دانش

 146 گسترشعلومنوین 

 224، 221، 220 گیسا 

 80، 79، 78، 74، 73، 45 محرابقلم ،

81 

 157، 145 مرسل 

 142 منظومهخرد 

 106 مهدپژوهش 

 موسسهفرهنگیهنریقدروالیت 

150 

 41، 4 مؤسسهفرهنگیآرمانرشد ،

176 

 219 مؤسسهفرهنگیفاطمی 

 47 مؤسسهفرهنگیمدرسهبرهان ،

60 ،68 ،86 ،87 ،96 ،102 ،126 ،132 ،

144 ،195 ،203 

 178 تربیتمؤسسهفرهنگیمنادی ،

179 ،180 ،181 ،182 ،183 ،184 ،

185 ،186 

 مؤسسهفرهنگیهنریدیباگران

، 93، 92، 90، 88، 30، 28، 27 تهران

94 ،104 ،108 ،158 ،159 

 141 مؤسسهمدارسیادگیرندهمرآت 

 101، 98 نارک,دانشگاهیکیان 

 231 ناریامهر 

 114، 113، 112، 111، 110 نشرگویا ،

115 ،116 ،117 ،118 ،119 ،120، 

121 ،122 ،123 ،124 ،125 ،209 

 204، 198 نوشته 

 230 هنراول 

 84، 83، 62، 54 هوپا 

 21 هورمزد 

 207 هوشناب 

 172 یارمانا 

 

 نمایهناشران
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 نگرآتی  

روبروي كوچه _زاده جنوبي خيابان جمال_ميدان انقالب تهران: 

 1313864351 كدپستي: واحد يک_طبقه اول_144پالك  _رشتچي

 2166565336 دورنگار: 2166565336 تلفن:

 آموخته  

 8158938131 كدپستي: 46پالك  -19كوي  -خ مهرآباد اصفهان: 

 3132603501 دورنگار: 3132616360 تلفن:

 پردازانآوایکتاب  

 كدپستي: 5پالك  -19,1 -19توحيد  -خيابان توحيد مشهد: 

 5137112215 دورنگار: 5137112212 تلفن: 9184953339

 آونددانش  

 4بست طاليي، پ.  نبي، خ. ناطق نوري، ك. بن پاسداران، خ. گل تهران: 

 دورنگار: 2122893988 تلفن: 1947734411 كدپستي:

2122871522 

 اطراف  

نبي، خ. شهيد ناطق نوري، ك. رضابيگ، پ.  خ. پاسداران، خ. گل تهران: 

 دورنگار: 2122855247 تلفن: 1947863716 كدپستي: 9

2122855247 

 افراتربت  

 خ. فردوسي شمالي، پاساژ بقايي، ط. دوم، نشر افراتربت تربت حيدريه: 

 دورنگار: 5152232567 تلفن: 9513654314 كدپستي:

5152232567 

 افق  

، ط. 2، پ. 1فروردين، خ. شهيد نظري غربي، ك. جاويد  12خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166413367 تلفن: 1314675351 كدپستي: سوم

2166414285 

 انجمناولیاومربیان  

 مندان، ط. ده خ. سپهبد قرني، نبش خ. سميه، ساختمان عالقه تهران: 

 دورنگار: 2182284270 تلفن: 1581663315 كدپستي:

2188829416 

 بانایران  

 3، واحد 2، ط. 5 م. فردوسي، ابتداي ايرانشهر جنوبي، پ. تهران: 

 دورنگار: 2188315849 تلفن: 1581633317 كدپستي:

2188301453 

 

 ایرانشناسی  

 كدپستي: 1، واحد 6خ. طالقاني، خ. بهار شمالي، ك. طبا، پ.  تهران: 

 2177638687 دورنگار: 2177531825 تلفن: 1563655711

 بخشایش  

 تلفن: 3715634969 كدپستي: 143، پ. 28خ. شهدا، ك.  قم: 

 2537749699 دورنگار: 2537737583

 بعثت  

 ، ساختمان بعثت36آذر، نبش ك. بهنام، پ.  16م. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166419899 تلفن: 1417954493 كدپستي:

2166498465 

 نشربه  

م. انقالب، خ. كارگر شمالي، باالتر از چهارراه نصرت، ك.  تهران: 

نشر  مشهد، بل. سجاد، خ. ميالد، انتشارات به، ط. سوم 16طاهري، پ. 

 كدپستي: 05137652008)آستان قدس رضوي(، تلفن: 

 2188951739 دورنگار: 2188951740 تلفن: 1417983181

 المللیحافظبین  

مقابل كلينيک  -بين ايستگاه سبالن و وحيديه -دماوند .خ تهران: 

 2177812155 تلفن: 1733676483 كدپستي: 878پالك  -قدس

 2177431258 دورنگار:

 پرتقال  

 كدپستي: 4، واحد 71خ. انقالب، خ. فخر رازي، خ. روانمهر، پ.  تهران: 

 2166486797 دورنگار: 2163564 تلفن: 1314784665

 مدارپیشگامانپژوهش  

 3پالك  -نبش يگانه  -خيابان ماهشهر  -خيابان كريم خان زند  تهران: 

 تلفن: 1584733336 كدپستي: طبقه سوم - 12واحد  -

 2188345218 دورنگار: 2188345217

 تیک  

 كدپستي: 64عصر، پالك  خيابان شهيد مدني، كوچه ولي يزد: 

 3538281278 دورنگار: 3538281278 تلفن: 8919754414

 تیمورزاده  

، ط. سوم شرقي، 111م. هفت تير، خ. كريمخان زند، پ.  تهران: 

 2188809090 تلفن: 1597985735 كدپستي: انتشارات تيمورزاده

 2188809898 دورنگار:

 آدرسناشران
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 جالیز  

 9531774137 كدپستي: 10، پ. 4بل. مدرس، مدرس  فيض آباد : 

 5156728797 دورنگار: 5156728797 تلفن:

 القرآنالکریمهجامع  

 8، فرعي اول دست راست، پ. 6، ك. شماره 10خ. معلم، معلم  قم : 

 دورنگار: 2537746882 تلفن: 3715690002 كدپستي:

2537730009 

 جهاددانشگاهیقزوین  

ستاد جهاد  -ابتداي خيابان توحيد -خيابان فلسطين شرقي قزوين: 

 انتشارات جهاد دانشگاهي قزوين -180شماره  -دانشگاهي قزوين

 دورنگار: 2833337691 تلفن: 3415667719 كدپستي:

2833325204 

 جیسا  

آور  روي پارك ملت، مركز رشد واحدهاي فن روبهخ. بسيج،  رودسر: 

 تلفن: 4481836187 كدپستي: )پارك علم و فناوري گيالن(، ط. دوم

 1342622557 دورنگار: 1342616136

 حماسهیاران  

 3713744473 كدپستي: 340، پ. 12بل. شهيد منتظري، ك.  قم: 

 2537748041 دورنگار: 2537748051 تلفن:

 داستانجمعه  

 كدپستي: 20خ. انقالب، خ. دوازده فروردين، ك. نوروز، پالك  ن:تهرا 

 2166959731 دورنگار: 2166469511 تلفن: 1314693533

 دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجائی  

 لويزان، خ. شهيد شعبانلو، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي تهران: 

 دورنگار: 2122970042 تلفن: 1678815811 كدپستي:

2122970003 

 دانشگاهیکیان  

 1، واحد 27فروردين، ك. نوروز، پ.  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166411715 تلفن: 1314685351 كدپستي:

2166411715 

 دفترنشرفرهنگاسالمی  

پاسداران، م. هروي، خ. وفامنش، خ. آزادي، خ. افتخاريان، ك.  تهران: 

 22940054-021 تلفن: 1669747414 كدپستي: 23مريم، پ. 

 2122956401 دورنگار:

 زاللاندیشه  

 كدپستي: 4، ط. 58,1، پ. 43زيباشهر، بل امامت، امامت  مشهد: 

 5136079190 دورنگار: 5136079190 تلفن: 9188688574

 سازمانانتشاراتپژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمی  

 56تقاطع بزرگراه شهيد مدرس و خ. شهيد بهشتي، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2188503341 تلفن: 1531616417 دپستي:ك

2188730446 

 سازوکار  

فروردين، خيابان شهداي ژاندارمري  12خيابان انقالب، خيابان  تهران: 

 1314665764 كدپستي: ، طبقه اول1بست گرانفر، پالك  غربي، بن

 2142694577 دورنگار: 2166461900 تلفن:

 سروش  

، ساختمان سروش 234مفتح، شماره  خ. استاد مطهري، نبش تهران: 

 1588874615 كدپستي: )تنظيم مقررات فضاي مجازي صدا و سيما(

 2188345484 دورنگار: 2188300759 تلفن:

 سنجشودانش  

 تلفن: 1314863481 كدپستي: 126خ.انقالب، خ. دانشگاه، پ.  تهران: 

 2166973508 دورنگار: 2166973505

 شرکتانتشاراتفنیایران  

 24روي بانک قوامين، پ.  خ. مطهري، خ. ميرعماد، روبه تهران: 

 دورنگار: 2188505055 تلفن: 1587736511 كدپستي:

2188532136 

 شمیسا  

 كدپستي: جنب آپارتمان طوبي-متري 8كوچه3فاز-شهرك شهاب  اهر: 

 4144340427 دورنگار: 4144340427 تلفن: 5451445571

 صابرین  

 كدپستي: 1( كوچه مرجان پالك 5عليزاده) خ فاطمي خ شهيد تهران: 

 2188976494 دورنگار: 2188968890 تلفن: 1415674111

 ضریحآفتاب  

هنري و  _، دفتر مركزي موسسه فرهنگي 8امام خميني  مشهد: 

 5132280166 تلفن: 9133714165 كدپستي: انتشاراتي ضريح آفتاب

 5132212224 دورنگار:

 فرشتگانفردا  

عصر عج، كانون  عصر عج، طبقه زيرين مسجد ولي شهرك ولي گيالوند: 

 كدپستي: فرهنگي و هنري فرشتگان، دفتر انتشارات فرشتگان فردا

 2176332740 دورنگار: 2176332730 تلفن: 3971915781

 قدیانی  

فروردين، خ. شهداي ژاندارمري شرقي، پ.  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 66404410-021 تلفن: 1314733861 كدپستي: 90

2166403264 

 کانوناندیشهجوان  

 56تقاطع بزرگراه شهيد مدرس و خ. شهيد بهشتي، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2188505402 تلفن: 1531616417 كدپستي:

2188730446 
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 کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان  

 24-22خيابان بهشتي. خيابان خالد اسالمبولي.شماره  تهران: 

 دورنگار: 2188715545 تلفن: 1511647416 دپستي:ك

2188715545 

 کتابجمکران  

مسجد مقدس جمكران، ساختمان اداري نيمه شعبان، انتشارات  قم: 

 2537732212 تلفن: 3747113135 كدپستي: كتاب جمكران

 2537253340 دورنگار:

 کتابریرا  

، ط. 3بهار، پ.  خ. انقالب، خ. ابوريحان، خ. روانمهر غربي، ك. تهران: 

 دورنگار: 2166493348 تلفن: 1315653171 كدپستي: زيرهمكف

2166495436 

 کتابنیستان  

، 2بست ششم، پ.  بزرگراه صدر، خ. قلندري جنوبي، نبش بن تهران: 

 دورنگار: 2122612443 تلفن: 1939667933 كدپستي: زنگ نيستان

2122612445 

 کلکزرین  

مهر و  خيابان كارگر جنوبي، بين خيابان روانميدان انقالب،  تهران: 

 كدپستي: 4طبقه اول، واحد  10بست سرود، پالك  لبافينژاد، بن

 2166971761 دورنگار: 2166486148 تلفن: 1314983555

 کلیدآموزش  

فروردين جنوبي، بعداز تقاطع آذربايجان،  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 1316955813 كدپستي: ط. اول، 10چي، شماره  بست فتوره انتهاي بن

 2166956012 دورنگار: 2166419732 تلفن:

 کمالاندیشه  

بن -ابتداي خيابان روانمهر-خيابان كارگرجنوبي-ميدان انقالب تهران: 

 تلفن: 1314615464 كدپستي: 6واحد-1پالك-بست دولتشاهي

 2166416329 دورنگار: 02166973663-5

 گروهآموزشیمدرس  

، ط. 126انقالب اسالمي، خ. دانشگاه، تقاطع روانمهر، پ. خ.  تهران : 

 دورنگار: 2166973640 تلفن: 1314863484 كدپستي: اول

2166973646 

 گسترشعلومنوین  

 كدپستي: 101، واحد eخيابان دانشگاه آزاد، مجنمع بهداشت  بجنورد: 

 2166968463 دورنگار: 5832251036 تلفن: 9419893451

 گیسا  

واحد  - 7پالك  -كوچه رشتچي  -خ كارگر جنوبي  -انقالب  م تهران: 

 دورنگار: 2166125724 تلفن: 1313975446 كدپستي: 1رنگ  - 1

2166125823 

 محرابقلم  

فروردين، خيابان شهداي ژاندارمري،  12خيابان انقالب، خيابان  تهران: 

 دورنگار: 2166490879 تلفن: 1314733663 كدپستي: 104پالك 

2166465201 

 مرسل  

، پالك 2اهلل مدني، كوي فرخ  خيابان شهيد رجايي، خيابان آيت كاشان: 

 دورنگار: 3155454513 تلفن: 8713743998 كدپستي: 37

3155453033 

 منظومهخرد  

الحكما(،  ولنجک، بل. دانشجو، بعد از م. ياسمن )شهيدان حسام تهران : 

 2122420086 تلفن: 1984713356 كدپستي: انتشارات منظومه خرد

 2122420085 دورنگار:

 مهدپژوهش  

بل. امام خميني، پاساژ داوودي، ط. زير همكف، دومين مغازه  رودهن: 

 دورنگار: 2176500006 تلفن: 3973164317 كدپستي: سمت راست

2176500006 

 موسسهفرهنگیهنریقدروالیت  

خ. پاستور ، ك.  فروردين جنوبي، پايين تر از 12م. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166469958 تلفن: 1317685411 كدپستي: 8خاقاني، پ.

2166970205 

 مؤسسهفرهنگیآرمانرشد  

، ساختمان 1182و ابوريحان، پ.   انقالب، بين خ. دانشگاه خ.  تهران: 

 تلفن: 1315693567 كدپستي: 38، واحد 10فروردين، ط. 

 2166486011 دورنگار: 2166486013

 مؤسسهفرهنگیفاطمی  

پالك -خيابان ميرهادي شرقي -خيابان جويبار  -ميدان فاطمي  تهران: 

 دورنگار: 2188945545 تلفن: 1415884741 كدپستي: 2واحد 14

2188944051 

 مؤسسهفرهنگیمدرسهبرهان  

خ. سپهبد قرني، نرسيده به پل كريمخان زند، ك. شهيد  تهران: 

 2188800324 تلفن: 1598857911 كدپستي: 8طلب، پ.  حقيقت

 2188903809 دورنگار:

 مؤسسهفرهنگیمنادیتربیت  

 26تر از خ. طالقاني، ك. بيمه، پ.  الهي، پايين خ. استاد نجات تهران: 

 دورنگار: 2188894296 تلفن: 1599813813 كدپستي:

2188894290 
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 مؤسسهفرهنگیهنریدیباگرانتهران  

ابان كارگر جنوبي نرسيده به چهارراه لبافي ميدان انقالب ، خي تهران: 

 2166410046 تلفن: 1314983185 كدپستي: 1251نژاد پالك 

 2122085112 دورنگار:

 مؤسسهمدارسیادگیرندهمرآت  

 ، ط. همكف1، واحد 2خ. قائم مقام فراهاني، خ. گلريز، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2185670000 تلفن: 1589654994 كدپستي:

2188813519 

 نارک  

، واحد 25زاده جنوبي، ك. رشتچي، پ.  خ.آزادي، ابتداي جمال تهران: 

 2166421529 تلفن: 1313976448 كدپستي: ، انتشارات نارك7

 2166421529 دورنگار:

 ناریامهر  

اهلل  روي مدرسه آيت خ. دكتر بهشتي، انتهاي ك. گلپر، روبه شهر قدس: 

 2146827223 تلفن: 3751973596 كدپستي: 47اي، پ.  خامنه

 2146827223 دورنگار:

 نشرگویا  

 كدپستي: طبقه دوم 89مقابل ايرانشهر پ  -خ كريم خان تهران: 

 2188842987 دورنگار: 2188342209 تلفن: 1585685543

 نوشته  

خيابان فلسطين، صد متر مانده به چهارراه فلسطين، پشت  اصفهان: 

 تلفن: 8143984136 كدپستي: ايستگاه اتوبوس، ساختمان نويد

 3132208610 دورنگار: 3132226445

 وینا  

 كدپستي: 15پالك _11كوي _خ چمران_سردار جنگل شمالي تهران: 

 2166565336 دورنگار: 2166565336 تلفن: 1313864351

 هنراول  

فلكه شهيد بهشتي )منصور(، مجتمع تجاري اطلس، ط. پايين،  تبريز: 

 دورنگار: 4133374280 تلفن: 5163755371 كدپستي: 32واحد 

9146141458 

 هوپا  

 ، ط. دوم غربي3/1م. فاطمي، خ. بيستون، ك. دوم الف، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2188964615 تلفن: 1431653765 كدپستي:

2188964615 

 هورمزد  

، 78زاده جنوبي، نرسيده به جمهوري، پ.  م. انقالب، جمال تهران: 

 2166125126 تلفن: 1313815886 ستي:كدپ 19، واحد 4ط.

 2166120059 دورنگار:

 هوشناب  

 3، ط. 14خ. زرتشت غربي، بين ولي عصر و فلسطين، پ. تهران: 

 دورنگار: 2186035038 تلفن: 1415863814 كدپستي:

2186035038 

 یارمانا  

 تلفن: 8158938131 كدپستي: 46، پ. 19خ. مهرآباد، ك.  اصفهان: 

 3132603501 دورنگار: 3132616360

 


