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 مقدمه
 در معین زمانی چارچوب در و تدوين پرورش و آموزش وزارت در صالحذی مراجع سوی از معین هدفی با و خاص درسی برنامه اساس بر درسی هایکتاب

 يک از درسی کتاب صفحات اين، بر افزون. شودمی گرفته نظر در آموزاندانش متوسط سطح درسی هایکتاب تدوين در معموالً. شوندمی تدريس کشور سراسر

 . باشد ممكن و میسر تحصیلی سال يک طول در آن تدريس که است ایاندازهبه آن حجم و رود نمی فراتر معین حد

دانش طبعاً. نیستند ذهنی توانايی و دانش از واحدی سطح در هستند، منطقه يک به متعلق همه که زمانی حتی کالس، يک آموزاندانش همه که است بديهی

فرصت  از تا دارند را امكان اين میانگین، حد از باالتر آموزاندانش و بیشترند؛ تمرين و کوشش نیازمند میانگین، حد به رسیدن برای کالس ترضعیف آموزان

بهره و تربیتی و آموزشی هایکتاب وجود که است داليلی تريناصلی از يكی نیرومند، دلیل اين. بگیرند بهره خود هایمهارت و دانش گسترش برای موجود،

 . کندمی توجیه را هاآن از مندی

 بهتر را نیاز مورد مطالب آن طريق از و باشد داشته بیشتری الفت و انس يادگیری هایشیوه از يكی با است ممكن آموز،دانش هر که است اين ديگر دلیل

 در خود موفقیت میزان و ذائقه اساس بر آموزدانش که جويندمی بهره درسی مفاهیم آموزش برای متنوعی هایشیوه از آموزشی هایکتاب مؤلفان طبعاً. بیاموزد

 .بگیرد بهره خود کالسی آموزش کنار در هاشیوه اين از تواندمی يادگیری،

 هستند ديگری داليل از آموزاندانش بین بومی و اقلیمی هایتفاوت درسی، هایکتاب حجم محدوديت

 . کنندمی پشتیبانی آموزشی هایکتاب از آموزدانش مندیبهره از که

 پويانمايی، افزار،نرم فیلم، مانند مكتوب غیر تربیتی و آموزشی منابع از استفاده فناوری، مدد به امروزه

 منابع معرفی و ارزيابی و است يافته ایگسترده رواج نیز يادگیری در... و آموزشی تجهیزات و وسايل

 تشكیل را آموزشی فناوری و انتشارات دفتر وظايف از بخشی اکنون نیز، غیرمكتوب استاندارد آموزشی

 تربیتی و آموزشی منابع از ایمجموعه که تربیتی و آموزشی منابع فهرستگان انتشار و تدوين. دهدمی

 . است گرفته صورت مبنا همین بر گیرد،دربرمی را منتخب غیرمكتوب و مكتوب

 تربيتي و آموزشي هايكتاب انواع

 های کتاب: شوندمی تقسیم کلی دسته دو به مجموعه اين در شده معرفی تربیتی و آموزشی هایکتاب

 مستقیم غیر صورت به را آن هستند، اینكته آموزش پی در هم اگر و دارند تخیلی ایصبغه که داستانی

 را او واژگان دايره و خواننده ذهن ظرف فردی، هایتجربه به افزودن ضمن هاکتاب از دسته اين خواندن. کنندمی بیان انگیزخیال شعرهای يا داستان قالب در و

 .اثرگذارندنیز  فرد تحصیلی هایموفقیت و يادگیری در اما اند؛مستقیم آموزش فاقد گرچه هاکتاب اين. بخشد می وسعت

 دهیم می قرار آموزشی هایکتاب کلی عنوان زير را هاآن ما که هستند غیرداستانی هایکتاب گیرند، می بهره گويیمستقیم از موضوعات بیان در که ديگر، دسته

 . آموزشیکمک هایکتاب درسی،کمک هایکتاب: کنیممی تقسیم گروه دو به و

 پايه و دوره درسی هایبرنامه و هاهدف اساس بر جبرانی آموزش کردن فراهم و يادگیری تعمیق و تكمیل تقويت، تسهیل، منظور به درسی کمک هایکتاب

 هایکتاب يادگیری، هایفعالیت و کار هایکتاب شامل که هستند وابسته درسی برنامه های هدف به الزاماً هاکتاب اين. شوندمی تنظیم و تهیه خاص تحصیلی

 .شوند می خاص پايه يک به مربوط اغلب و هستند محورفعالیت هایکتاب و آموزاندانش تحصیلی پیشرفت ارزشیابی و سنجش های کتاب تمرين،

 علمی، سواد و دانش افزايش يادگیری، توسعه انگیزه، ايجاد منظور به و نیستند وابسته يا پايه تحصیلی دوره درسی برنامه به لزوماً اما آموزشیکمک هایکتاب

 هایمهارت پرورش آموزان، دانش و معلمان برای افزايیدانش هایکتاب شامل و شوندمی تدوين يادگیرنده ارتقای و اجتماعی روابط رشد عملی، مهارت پرورش

 .هستند معلمان برای روشی و مهارتی و آموزاندانش برای عملی و فرايندی
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 زد؟ كتاب گزينش به دست بايد چرا 

 استانداردهای با هاکتاب از توجهی قابل بخش تناسب عدم و آموزشی هایکتاب روزافزون انتشار 

 موجب مناسب، هایخواندنی از گیریهبهر برای زمان از بهینه استفاده لزوم همچنین و آموزشی

 و غیردرسی هایکتاب تولید استانداردسازی گذاری،سیاست با پژوهش سازمان تا است شده

 هدايت در مؤثرتری نقش حمايتی، و تشويقی هایسیاست خصوصاً مناسب، هایسیاست اتخاذ

 .کند ايفا آموزشی های کتاب پديدآورندگان

 محیط توسعه در مؤثر های گام از آموزشی، و علمی هایکتاب بندیطبقه و شناسايی شک بی

 نظام تقويت در کارآمد ابزاری و شود می محسوب يادگیری ـ ياددهی فرايند تقويت و آموزشی

 .رود می شمار به کشور آموزشی

 تربيتي و آموزشي منابع دهي سامان دبيرخانه تشكيل 

 توان که شد آغاز هدف اين با 1378 سال در «آموزشی هایکتاب بخشیسامان طرح» اجرای  

 پرکردن و معلمان و آموزاندانش واقعی نیازهای سوی به آموزشی، های کتاب تولیدکنندگان

 وجود به آموزشی های کتاب تولید عرصه در که را ایآشفته بازار و شود هدايت موجود خألهای

 منابع دهی سامان» نامه آيین تصويب با طرح اين دامنة بختانه خوش. بخشد سامان است، آمده

 سال شهريور در پرورش، و آموزش عالی شورای توسط «ها رسانه و مواد: تربیتی و آموزشی

 شده داده گسترش تربیتی و آموزشی های رسانه و منابع همه به آموزشی کتاب حوزه از 1389

 .است

 تحقق برای است شده موظف آموزشی ريزی برنامه و پژوهش سازمان نامه، آيین اين 5 ماده در   

 و ذيربط دولتی غیر و دولتی نهادهای با ارتباط برقراری نمايشگاه، و جشنواره برگزاری استاندارد، نشان اعطای جمله از گوناگون انحای به 828 مصوبه اهداف

 .کند پشتیبانی و حمايت استاندارد منابع و مواد عرضه و تولید از تربیتی و آموزشی های رسانه و مواد توصیفی فهرستگان تهیه

 مجاز استاندارد منابع از صرفاً آموزشی، واحدهای در تربیتی و آموزشی منبع گونه هر تبلیغ و عرضه خريد، که است کرده تأکید صراحت به نیز 6 ماده در   

 .بود خواهد

 آموزشى هايكتاب توصيفى فهرستگان تهيه 

 در مهم گامی که آموزشی و علمی های کتاب بندی طبقه و شناسايی اهمیت به توجه با و تربیتی و آموزشی منابع دهیسامان نامةآيین 6 و 5 ماده به عنايت با  

 يک عنوان به تربیتی و آموزشی هایکتاب خصوصاً استاندارد، و مناسب تربیتی و آموزشی منابع معرفی است، آموزشی نظام و يادگیری ـ ياددهی فرايند تقويت

 کودکان وپرورش آموزش و تحصیلی دوره پنج مناسب هایکتاب کامل فهرست که رشد، هاینامهکتاب تولید. شود می گیریپی اجرايی راهكار و ضرورت

کتاب نامه به صورت  انتشار 1395از سال  .گیردمی صورت هدف همین با است، انتشار يافته عنوان 100 در 1399 سال تا و گیرد،دربرمی را استثنايی

 قابل دريافت و مطالعه است. samanketab.roshdmag.irهای الكترونیكی آن در وب گاه سامان کتاب به نشانی:  و نسخه شود منتشر میالكترونیكی 

 تمام به و تولید 1395 سال از و است، سال منتخب تربیتی و آموزشی منابع شامل هک است تربیتی و آموزشی منابع فهرستگان انتشار و تدوين بر افزون اين

 .شودمی فرستاده کشور هایشگاهآموز

 تصاحب سر بر شود، می برگزار سال دوم نیمه در معموالً که رشد تربیتی و آموزشی هایکتاب جشنواره در ها،نامهکتاب در شده معرفی هایکتاب است گفتنی

  .خیزند برمی باهم رقابت به تربیتی و آموزشی تقديری و برگزيده کتاب عنوان

 

 بيشتر منابع با آشنايي
 تربیتی رشد و آموزشی نامه منابع کتاب

 تربیتی و آموزشی منابع اما شود؛می منتشر سالیانه

قرار  مورد ارزيابی پیوسته طور به نیز سال طول در

 .شودمی معرفی گیرد و می
 

 ها نشانی اين به روزبه و تربیش منابع ديدن برای

 :فرمايید مراجعه

 
 :کتابسامان وبگاه

http//:samanketab.roshdmag.ir 
 

 :مکتوب منابع کيفيت کنترل سامانه
http samanketab roshd ir 

 

 :مکتوب غير منابع کيفيت کنترل سامانه

http standard roshd ir
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 رشد نامهكتاب توليد فرايند 

 تفكیک با فرايند اين. شود می منتشر و آماده آموزشی های دوره درسی برنامه با مرتبط و مناسب های ب کتا توصیفی فهرست ارائه هدف با «رشد نامهکتاب»   

 قرار مجرب و ورزيده معلمان و درسی برنامه با آشنا کارشناسان اختیار در ها، کتاب. شود می آغاز تحصیلی گانهپنج هایدوره در دبیرخانه به رسیده های کتاب

 را ممكن امتیاز کل از درصد 60 حداقل بايد قبولی، نمره گرفتن برای کتاب هر. دهد می آن به امتیازی شده، تعیین هایمعیار اساس بر کارشناس هر و گیرد می

 .نباشد تر پايین درصد 60 از نیز کتاب اختصاصی بخش امتیاز کهاين به مشروط باشد؛ آورده دست به

 طرح کتاب اختصاصی و عمومی هایويژگی درباره دقیقی و جزئی های پرسش شده، تعیین معیارهای و هاشاخص براساس استفاده، مورد هاینامهپرسش در   

 آموزشی کتاب يک الزم های چهارچوب و استانداردها بررسی، مورد کتاب تدوين در آيا: دهد پاسخ پرسش سه به بايد کارشناس هر کلی طور به اما است؛ شده

 آموزشی ماده يک عنوان به تواند می و دارد هماهنگی و همسويی ما درسی برنامه با کتاب اين جمع محتوای آيا پاسخ، بودن مثبت درصورت است؟؛ شده رعايت

 دبستان، برای کودکان پیش است؛ مناسب مخاطب گروه يا مخاطب کدام برای کتاب اين است مثبت نیز پرسش اين پاسخ اگر و شود؟ گرفته کار به مناسب

 دانشجومعلمان؟ يا مديران پرورش، و آموزش کارشناسان هنرآموزان، معلمان، مربیان، هنرجويان، آموزان، دانش

 داريد رو پيش كه اي نامه كتاب 

نامه با  گیرد. در اين کتاب و يک سال قبل از آن را دربرمی1399مناسب چاپِ اول سال  یتیهای آموزشی و ترب نامه، فهرست توصیفی کتاب اين شماره از کتاب  

عنوان  2نامناسب و  نعنوا 545 مانده، یباق یها عنوان کتاب رسیده انتخاب شده است. از کتاب 841شويد که از مجموع  عنوان کتاب مناسب آشنا می 293

 .اند تشخیص داده شده گذشت مهلت زمانی

 عنوان،  19موسسه فرهنگی مدرسه برهان و نشرگويا هرکدام با  نامه به ترتیب به  های مناسب معرفی شده در اين کتاب ترين کتاب ناشر، بیش 84میان  از

مهارت های زندگی ، داستان و عنوان تعلق دارد. در بین موضوعات نیز 10با  ، تیمورزاده و شهرقلم هر کدامعنوان11با هرکدام پرتقال انجمن اولیا و مربیان و

 .فراوانی برخوردارند ينتر عنوان کتاب مناسب از بیش 29و 45و  54به ترتیب با  علوم تربیتی

هنام جدول فراواني موضوعات در كتاب  

 رديف موضوع فراواني رديف موضوع فراواني

 1 بازی و سرگرمی 7  15 عربی 1

 2 تاريخ 4 16 علوم اجتماعی 12

 3 تاريخ علم 8 17 علوم تربیتی 29

 4 داستان 45 18 عمومی 8

منطق فلسفه و 2  5 دينی 23 19 

 6 روان شناسی 15 20 فیزيک 10

 7 رياضی 5 21 قرآن 2

فارسی تزبان و ادبیا 12 22 مبانی علم و رايانه -  8 

 9 زبان های خارجی 4 23 مرجع 5

زندگی های مهارت 54  10 زمین شناسی - 24 

 11 زيست شناسی 7 25 نثر ادبی و خاطره 9

آموزش ادبی -نقد ادبی 7  12 سواد رسانه ای 2 26 

 13 شعر 21 27 هنر -

 14 شیمی 1   

 293مجموع: 
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 اطالعات تنظيم شيوة 

 گرفته صورت الفبا حروف تفكیک به موضوع هر در و «موضوع»اساس بر هاکتاب عناوين تنظیم نامه، کتاب در مناسب کتاب وجویجست سهولت منظور به

 .است

 اطالعات اين. کند می آسان خواننده برای را مناسب کتاب يافتن که است شده آورده آن شناختیکتاب اولیه اطالعات و محتوا از ای چكیده کتاب، هر معرفی در

 تعداد نشر؛ سال و ناشر نام نشر، محل مترجم؛ خانوادگی نام و نام کتاب؛ عنوان و مجموعه عنوان مؤلف؛ نام و خانوادگی نام کتاب؛ شماره: است زير موارد شامل

 .کتاب چكیده و کلیدی کلمات تحصیلی؛ پايه کتاب؛ مخاطب گروه کتاب؛ قطع صفحات؛

 كتاب هاي نمايه 

 و والدين کارشناسان، مربیان، معلمان، تا است شده تنظیم نیز ناشر نشانی و نام و پديدآورندگان، نام کتاب، عنوان اساس بر هايینمايه نامه، کتاب هر پايان در   

 بر کتاب های نمايه. است شده داده اختصاص رديف شماره يک کتاب هر به متن، در. يابند دست  مناسب منابع به خود، نیاز به توجه با بتوانند مخاطبان ساير

 .وجوست جست قابل نیز نامهکتاب الكترونیكی های فايل کهاين ضمن دهند؛ می ارجاع ها شماره اين به را ما و اند شده مرتب ها شماره اين اساس

 

 نامهكتاب اين در ما همكاران 

 اسامی. اند بسته کار به زيادی دقت و حوصله ها کتاب بررسی در خصوصاً و اند رسانده ياری ما به متعددی همكاران نامه کتاب اين سازی آماده و تولید در

 :از عبارتند موضوع ترتیب به برديم، بهره همكاريهايشان و نظرات از مجموعه اين سازی آماده در که معلمانی و کارشناسان

 
 بازی و سرگرمی: علیرضا باقری جبلی ■

 معتمدراد نیمحمدحس ، اعظم صحرايی ،یسالم انيمسعود جواد عباس پرتوی مقدم،ان،يباقر یدمهدی: سخيتار ■

 یعلم: زهرا مروت خيتار ■

داستان: آذردخت بهرامی، محمدحسن حسینی، امیرحسین رحیمی زنجانبر، مرجان فوالدوند، عباس قدير محسنی، يوسف قوجق، صدف  ■

 زاده گلمرادی، مهری ماهوتی، سید اکبر میرجعفری، مالحت نجفی عرب، حبیب يوسف

 یشكران نیاسي ،يیبهروز رضا ،یدلبر دمحمدیس  ،یزهراپازوک ،یباقر ونسيو قرآن:  ینيد ■

 ، عزت اله فوالدی پوریغالم رضایعلسارا ابراهیمی،الهام توکلی،: یشناس روان ■

 یاحسان متق خسروداوودی،،يیبابا یجواد حاج شهرنازبخشعلی زاده، رياضی: ■

 یگودرز یمعظم دیمقدم، سع یعلو دبهنامیس ،یرآبادی: رضا خیخارج یها زبان  ■

 يیرزایهداوند م میعرب، ابراه یمالحت نجفافسانه رونقی،شراره عال، ،يیرضا ی: علیفارس اتیزبان و ادب ■

 ،اعظم غالمیساکن شفت نایم ،یانصار مي: مریشناس ستيز ■

 سواد رسانه ای: مريم سلیمی، غالمرضا فلسفی ■

  کبری بابايی، محمدحسن حسینی، مهری ماهوتی شعر ■      

 یدمشكیب نيالد نيمحبوبه ز پری بیرامی،حسن حذرخانی،ان،يعابد بدر ،یری: محمد امیمیش ■      

 عطار  خیباقرش ،یپرکار ی: عادل اشكبوس، مهدیعرب ■

 ، عیسی خواجوند احمدیاتیب برزي: فر یعلوم اجتماع ■

 ، مژگان منیرییشاه محمد رهینرضاعلی،روح اهلل : یتیعلوم ترب ■

 یملك یفخر ،یفلسفه و منطق: مهناز قانع ■

 یزفرقند یغالمرضا شمسائ ،یسجاد تيدهدایساحمداحمدی، : کيزیف ■

 زاده یسجاد مهد ،یمتول رضایعلحسن زيار،: یزندگ یها مهارت ■
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 زنجانبر، يوسف قوجق، صدف گلمرادی، مهری ماهوتیآذر دخت بهرامی، محمد حسن حسینی، امیرحسین رحیمی : خاطره نثرو ■

 محمدحسن حسینی، امیرحسین رحیمی زنجانبر:  نقدادبی ■

 

 نامه كتاب اين از استفاده راهنماي  

 چه کتاب که گويد می ما به اجمالی کتاب، معرفی ضمن اطالعات اين. است شده داده زير نشان نمونه صورت به کتاب، يک به مربوط اطالعات راهنما، اين در

 .است مناسب مخاطبان از گروه کدام برای و دارد محتوايی

 

نامه(، نام خانوادگی و نام مؤلف )يا مؤلفان(، عنوان مجموعه و عنوان کتاب،  اين اطالعات به ترتیب شامل موارد زير است: شماره مدخل کتاب )در اين کتاب

مخاطب کتاب و در صورت نیاز پايه تحصیلی و کلمات کلیدی و باالخره  ل نشر، تعداد صفحات، قطع کتاب، عنوان مترجم يا مترجمان، محل نشر، ناشر و سا

 چكیده کتاب.

 

 

 

 کتاب، فرستادن يا نامه کتاب اين درباره خود های ديدگاه بیان برای
 دهی سامان دبیرخانه آموزشی، فناوری و انتشارات دفتر وپرورش، آموزش 4 شماره ساختمان شمالی، ايرانشهر خیابان زند، کريمخان خیابان تهران، نشانی: به

 .فرمايید حاصل تماس( 021) 88306071 تلفن شماره با يا مكاتبه تربیتی و آموزشی منابع
 نشانی: به نیز دبیرخانه اين وبگاه

http://samanketab.roshdmag.ir 
 .شماست های ديدگاه دريافت آماده
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 سرگرميبازي و 

 

انگيز براي تيزهوشان سطح آسان:  معماي شگفت 61 جادوی معماها:. جمعی از نويسندگان )گروه رياضی لندن(. 1

 وزيری. ص.36 .1399. ذکر: تهران. امیرحسین میرزائیان .2، تفكر خالق و توانايي حل مسألهIQتقويت هوش منطقي، 

  9786222370084 شابک:

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم تحصيلي:پايه 

  های آموزشی معما، سرگرمیكلمات كليدي: 

ها به چیزی  انگیزی است که برای حل اغلب آن ی چندجلدی، شامل معماهای شگفت ا کتاب حاضر از مجموعه معرفي كتاب:

معما،  61کرد. اين جلد با  بیش از دانستن محاسبات ساده و رياضی نیاز است. بايد از دقت، هوش، منطق و خالقیت استفاده

ها  های آن  اند و پاسخ سال مناسب است. معماها متنوع 12دومین جلد از سطح آسان معماها را دربردارد و برای افراد باالتر از 

 اند. نیز در انتهای کتاب آمده

 

انگيز براي تيزهوشان سطح متوسط:  معماي شگفت 71 جادوی معماها:. جمعی از نويسندگان )گروه رياضی لندن(. 2

 وزيری. ص.36 .1399. ذکر: تهران. امیرحسین میرزائیان .3، تفكر خالق و توانايي حل مسألهIQتقويت هوش منطقي، 

  9786222370091 شابک:

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  معماهای آموزشی،  سرگرمیكلمات كليدي: 

ها به چیزی  انگیزی است که برای حل اغلب آن ی چندجلدی، شامل معماهای شگفت ا کتاب حاضر از مجموعه معرفي كتاب:

معما،  71بیش از دانستن محاسبات ساده و رياضی نیاز است. بايد از دقت، هوش، منطق و خالقیت استفاده کرد. اين جلد با 

های   اند و پاسخ سال مناسب است. معماها متنوع 12ردارد و برای افراد باالتر از سومین جلد از سطح متوسط معماها را درب

 اند. ها نیز در انتهای کتاب آمده آن

 

انگيز براي تيزهوشان سطح متوسط:  معماي شگفت 71 جادوی معماها:. جمعی از نويسندگان )گروه رياضی لندن(. 3

 وزيری. ص.36 .1399. ذکر: تهران. امیرحسین میرزائیان .4مسأله ، تفكر خالق و توانايي حلIQتقويت هوش منطقي، 

  9786222370107 شابک:

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های آموزشی، معما سرگرمیكلمات كليدي: 

ها به چیزی  اغلب آنانگیزی است که برای حل  ی چندجلدی، شامل معماهای شگفت ا کتاب حاضر از مجموعه معرفي كتاب:

معما،  71بیش از دانستن محاسبات ساده و رياضی نیاز است. بايد از دقت، هوش، منطق و خالقیت استفاده کرد. اين جلد با 

سال مناسب است. معماها  12چهارمین جلد از مجموعة خود است، سطح متوسط معماها را دربردارد و برای افراد باالتر از 

 اند. ها نیز در انتهای کتاب آمده ای آنه  اند و پاسخ متنوع
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انگيز براي تيزهوشان سطح سخت: تقويت هوش منطقي،  معماي شگفت 72 جادوی معماها:. جمعی از نويسندگان. 4

IQشابک: وزيری. ص.32 .1399. ذکر: تهران. امیرحسین میرزائیان .6، تفكر خالق و توانايي حل مسأله 

9786222370121  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های آموزشی معما، سرگرمیكلمات كليدي: 

ها به چیزی  انگیزی است که برای حل اغلب آن ی چندجلدی، شامل معماهای شگفت ا کتاب حاضر از مجموعه معرفي كتاب:

معما،  72و خالقیت استفاده کرد. اين جلد با بیش از دانستن محاسبات ساده و رياضی نیاز است. بايد از دقت، هوش، منطق 

سال مناسب است. معماها  12ششمین جلد از مجموعة خود است، سطح سخت معماها را دربردارد و برای افراد باالتر از 

 کنند. کیو و توانايی حل مسئله را تقويت می اند و هوش منطقی، تفكر خالق، آی متنوع

 

انگيز براي تيزهوشان سطح سخت:  معماي شگفت 73 جادوی معماها:. رياضی لندن(جمعی از نويسندگان )گروه . 5

 وزيری. ص.32 .1399. ذکر: تهران. امیرحسین میرزائیان .5، تفكر خالق و توانايي حل مسألهIQتقويت هوش منطقي، 

  9786222370114 شابک:

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های آموزشی معما، سرگرمیكلمات كليدي: 

ها به چیزی  انگیزی است که برای حل اغلب آن ی چندجلدی، شامل معماهای شگفت ا کتاب حاضر از مجموعه معرفي كتاب:

معما،  72بیش از دانستن محاسبات ساده و رياضی نیاز است. بايد از دقت، هوش، منطق و خالقیت استفاده کرد. اين جلد با 

سال مناسب است. معماها  12ین جلد از مجموعة خود است، سطح سخت معماها را دربردارد و برای افراد باالتر از پنجم

 کنند. کیو و توانايی حل مسئله را تقويت می اند. اين معماها، هوش منطقی، تفكر خالق، آی متنوع

 

 .1399. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی: تهران. هاي آموزش آن خالقيت و روش. عصاره، علیرضا/ راهبر، علی. 6

  9786226589048 شابک: وزيری. ص.158

  معلم/ دانشجومعلمان/ کارشناسان مخاطب:

  شناسی آموزش و يادگیری، خالقیت، روانكلمات كليدي: 

پرداخته شده در فصل اول اين کتاب به معرفی خالقیت، تعاريف، مفاهیم، تاريخچه، اهمیت، و ضرورت آن  معرفي كتاب:

شناسی و نظريات يادگیری مربوطه در بحث خالقیت، معرفی شده است. در فصل سوم،  است. در فصل دوم، مكاتب روان

و همچنین « بارش فكری»های تدريس فعال برای پرورش خالقیت فراگیران با اولويت و محوريت روش تدريسِ  روش

باشند، تشريح گرديده است.  های پرورش خالقیت می فیقی که از روشپردازی؛ روش حل مسئله؛ تفكر خالق؛ و روش تل بديعه

ها، چند نمونه طرحِ درس اجراشده تدريس بارش فكری برای آشنايی جهت کاربست از اين  در پايان کتاب در بخش پیوست

 آموزان خالق در کالس درس، آورده شده است. ساز برای بارآوردن دانش روش تدريس فعال و خالقیت
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 .1398. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. معماهاي استداللي پيشرفته. خبیری، خسرو/ خبیری، شهنام/ خبیری، شهروز. 7

  9786226630641 شابک: خشتی. ص.264

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های آموزشی معما، تفكر، سرگرمیكلمات كليدي: 

معما دارد. معماهای کتاب به دو صورت کالمی و  430منظور ايجاد تفريح و تفكر، حدود  کتاب حاضر به معرفي كتاب:

اند. البته معماهای استداللی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته هستند که جلد حاضر سطح  بندی شده غیرکالمی دسته

 است. پیشرفته را دربر گرفته است. پاسخ معماها نیز در انتهای کتاب آمده

 تاريخ

 

  9786222087517 شابک: رقعی. ص.324 .1399. کتاب نیستان: تهران. به امين بگو دوستش دارم. راهی، مريم. 8

  آموز دانش مخاطب:

  دوازدهم پايه تحصيلي:

  داستان، تاريخ اسالم، پیامبرانكلمات كليدي: 

تاريخی، نوشته شده است و داستانی را درباره  –در سبک مستند روايی « به امین بگو دوستش دارم»داستان  معرفي كتاب:

کند. داستان از  )ع( روايت می« جعفر»و « حمزه»، «ابوطالب»، «عبدالمطلب»تاريخ صدر اسالم و چهار شخصیت بزرگ آن 

خواهد  ، همسر حضرت ابراهیم )ع( از وی می«هاجر»شود. خوابی که در آن  ديدن خوابی عجیب توسط عبدالمطلب آغاز می

ها پیش از آن توسط يكی از قبايل پر شده  سمت حفر دوباره چاه زمزم که سال رزندش اسماعیل را سیراب کند و او را بهتا ف

 کند. ای از زالل نابِ زيست و زندگی نبوی را روايت می کند و اين سرآغاز روايتی است که راوی در آن شمه بود، هدايت می

 

 ص.442 .1399. جیسا: رودسر. هاي تاريخ از ايالم تا پايان ساسانيان خواندني های تاريخ: خواندنی. آقائی، ناصر. 9

  9786226290319 شابک: وزيری.

  معلم مخاطب:

  تاريخ، ايران باستان، ساسانیانكلمات كليدي: 

است. در اين دوران ايران باستان، دوران تشكیل دولت ماد تا پايان حكومت ساسانیان و حمله اعراب به ايران  معرفي كتاب:

شود.  ها تا سلسله ساسانی، پرداخته می کتاب به شرح و بررسی تاريخ ايران باستان از تاريخ سكونت در ايران از دوره ايالمی

 شود. های ايران در طول تاريخ، ارائه می های حكومتی ايران باستان و پايتخت همچنین در کتاب فهرست سلسله

 

وپرورش ايران از  نگاري رويدادهاي مؤثر بر آموزش ايراني در مدار هزاره!: گاهروايت مدرسه . خلخالی، علی. 10

  9786008529118 شابک: رقعی. ص.200 .1399. مدار پیشگامان پژوهش: تهران. گذشته تا امروز

  معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  تاريخ، تاريخ ايران، آموزش و پرورشكلمات كليدي: 

ای آغاز  مدرسه کند. نويسنده از عصر بی گیری مدرسه را از ابتدای تاريخ واکاوی می تاريخچة شكلکتاب حاضر  معرفي كتاب:

شمسی را عصر  1317تا  1170های  شمسی است، رسیده است. سال 1168تا  62کرده، به عصر مدرسة مقدس که از سال 

گیرد و در نهايت به عصر کاغذی و سال  برمیرا در  1377مدرسة نجات نامیده و به عصر مدرسة هژمونیک رسیده که تا سال 

 رسیده است. 1398
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 وزيری. ص.56 .1398. کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان: تهران. اشغال روزها و يادها:. مؤمنی شريف، محسن. 11

  9789644327797 شابک:

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  معاصر ايران، جنگ جهانی دوم تاريخكلمات كليدي: 

کتاب حاضر داستان مانندی مستند و واقعی است از جريان سقوط رضا شاه و به حكومت رسیدن پسرش،  معرفي كتاب:

محمدرضا پهلوی. در فصل آخر نیز به موضوع شروع جنگ جهانی دوم پرداخته و از تصرف ايران به دست متفقین در شهريور 

آنكه ايران اشغال شد، آن را غارت کردند و مخارج ارتش اشغالی را نیز مردم ايران متحمل  سخن گفته است. پس از 20

 ای است از جريان آن دوره. شدند. اين کتاب خالصه

 تاريخ علم

 

. هوپا: تهران. فرزانه باقری، پونه توير سیاری هاي آلبرت اينشتين. روشنگري های جوان: افالطون. مورلوت، فردريک. 12

  9786222043124 شابک: رقعی. ص.72 .1399

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

  دوازدهم پايه تحصيلي:

  داستان، دانشمندان، فیزيکكلمات كليدي: 

  کننده ، پرتاب«بور نیلس»کنند.  ، مراسم جشن را چراغانی می«مايا»جوان همراهِ خواهرش « آلبرت اينشتینِ» معرفي كتاب:

اين   شود. به بار است و صاحب مهمانخانه از دستشان عصبانی می کارشان فاجعه  کند. اما نتیجه ها کمک می ها به آن کوتوله

شوند. آلبرت هنگام فرار به قوانین جهان هستی فكر  وفلک می ها سوار چرخ شود و آن وگريز طوالنی آغاز می ترتیب يک تعقیب 

از نور حرکت کنیم؟ آيا جِرم و انرژی دو جنبه از يک واقعیت مشابه هستند؟ سفر در زمان تر  توانیم سريع کند. آيا می می

ها که در اين داستان به  نسبیت و کوانتوم  انگیز ديگر درباره های علمی و هیجان ممكن است؟ شانس يعنی چه؟ و پرسش

 شود. ها پاسخ داده می آن

 

 .1399. مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر: تهران. فاطمه صدربه رنگ صبر: خاطرات خانم . نقوی، فاطمه. 13

  9786005676785 شابک: رقعی. ص.560

  آموز/ معلم دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  تاريخ شفاهی، سرگذشتنامه، مجتهدانكلمات كليدي: 

و « امام موسی صدر»و خواهر « اهلل سیدصدرالدين صدر آيت»، فرزند «فاطمه صدر»، روايتِ «به رنگ صبر» معرفي كتاب:

های خانه پدری  وگومحور روايتِ ايشان از خوشی است. اين کتاب در سبک گفت« اهلل سیدمحمدباقر صدر آيت»همسر شهید 

سپردن  های اين شهرِ روشن؛ از ريشه دواندن در خاک همسر و دل های نجف در کنار همسر و فرزندان و محنت خوشی و دل

 هايش است. به رنج
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مؤسسه فرهنگی : تهران. علی جعفری محمد استيون هاوكينگ چه كسي بود؟.: چه کسی بود؟. جیلیوتی، جیم. 14

  9786226630467 شابک: رقعی. ص.104 .1399. فاطمی

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم پايه تحصيلي:

  دانشمندان، سرگذشتنامهادبیات کودک و نوجوان، كلمات كليدي: 

سالگی به بیماری  21به دنیا آمد؛ هرچند در « گالیله»سال پس از مرگ  300درست « استیون هاوکینگ» معرفي كتاب:

عصبی نادری دچار شد، اما اجازه نداد اين بیماری او را از زيستن بازدارد. او روی صندلی چرخدار و با کمک سیستم صوتی 

ترين آثار  از مهم« ها چاله سیاه»ادامه داد. نظريه هاوکینگ درباره 2018د را تا زمان مرگش در سال ای، تحقیقات خو رايانه

 کند در اين کتاب، زندگی سرشار از تالش و پژوهش او را برای مخاطبان بازگو می« جیم جیلیوتی»آيد.  حساب می علمی او به

 

. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران. فروغ فرجود كسي است؟.مايكل جردن چه : چه کسی بود؟. اندرسون، کريستن. 15

  9786226630436 شابک: رقعی. ص.104 .1399

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ها، بازيكنان، بسكتبال نامه ادبیات کودک و نوجوان، زندگیكلمات كليدي: 

بسكتبال اهل امريكا، کارآفرين، و مالک عمده و همچنین رئیس ای سابق  ، بازيكن حرفه«مايكل جردن» معرفي كتاب:

بازی کرده « ويزاردز  واشینگتن»و « شیكاگو بولز»های  برای تیم« NBA»فصل در 15است. او « شارلوت هورنتز »باشگاه 

 1980طی دهه  ،NBAعنوان ابزاری برای محبوبیت است. جردن يكی از تأثیرگذارترين ورزشكاران بارز نسل خودش بود و به 

های امتیازآور زندگی اين اسطوره بسكتبال دنیا را  انگیز و پرش های هیجان مطرح بود. نويسنده در اين کتاب لحظه 1990تا 

 کند. برای مخاطبان روايت می

 

  9786226745338 شابک: جیبی. ص.16 .1398. کتابک: قم. شناسنامه شهيد قاسم سليماني. رحیمی، ناهید. 16

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ها نامه شهادت، انقالب اسالمی، زندگیكلمات كليدي: 

های شهید قاسم سلیمانی است. کودکی و نوجوانی و جوانی،  اين اثر در واقع شرح مختصر زندگی و فعالیت معرفي كتاب:

نیروی قدس، جنگ داخلی عراق، مبارزه با داعش، جنگ فعالیت حاج قاسم در دوران انقالب و دفاع مقدس، فرماندهی 

های اخالقی، سردار  هايی ويژگی اند. در بخش شده داده داخلی سوريه و اعالم پايان کار داعش، هر کدام در يک بند توضیح

است  ای درج شده نامه سپاری ايشان آمده است. در انتهای کتاب نیز فرم پیمان ها از نگاه ديگران، شهادت، و تشییع و خاک دل

 روی حاج قاسم، آن را پر و امضا کند. عنوان دنباله تا خواننده به
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  9786227094893 شابک: وزيری. ص.144 .1399. نشر گويا: تهران. پروين اعتصامي : قرار با ستاره. زرنشان، مريم. 17

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ها نامه ادبیات فارسی، شاعران، زندگیكلمات كليدي: 

، «پروين اعتصامی»(، معروف به 1320ماه سال  فروردين 15 - 1285اسفندماه سال  25رخشنده اعتصامی ) معرفي كتاب:

جريان »تأثیر تفكر  است. سبک شعری پروين تحت از او ياد شده « ترين شاعر زن ايران پرآوازه»عنوان  شاعر ايرانی است که به

های تازه است. پروين پیش از چاپ دومین نوبت ديوان  قرار داشت. جريان تلفیقی، ترکیب سبک سنتی و انديشه« فیقیتل

، زندگی و آثار «قرار با ستاره»از مجموعه  سالگی در تهران درگذشت. در جلد هفدهم 35اشعارش بر اثر بیماری حصبه در 

 پروين اعتصامی، بررسی شده است.

 

  9786227291049 شابک: وزيری. ص.92 .1399. نشر گويا: تهران. صمد بهرنگي قرار با ستاره:. فاضله فراهانی،. 18

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ها نامه ادبیات فارسی، نويسندگان، زندگیكلمات كليدي: 

، ارسباران( آموزگار، منتقد اجتماعی، 1347شهريورماه سال  9 -، تبريز 1318تیرماه سال  2صمد بهرنگی ) معرفي كتاب:

ترين آثار بهرنگی است. در جلد  از مهم« ماهی سیاه کوچولو»نويس، مترجم و پژوهشگر فولكلور آذربايجانی بود. کتاب  داستان

 ، بررسی شده است.«صمد بهرنگی»زندگی و آثار « قرار با ستاره»نوزدهم از مجموعه 

 

شناس،  دان، ستاره باره زندگي دانشمند رياضيها: كتابي در آور ستاره پيام من و مشاهیر جهان:. پیترسیس، . 19

 وزيری. ص.40 .1399. نخستین: تهران. الدين عباسی شهاب گاليلئي )گاليله(. دان مشهور گاليلئو فيلسوف و فيزيك

  9786001271649 شابک:

  آموز/ معلم دانش مخاطب:

  دهم پايه تحصيلي:

  دانشمندان، سرگذشتنامه، اختراعات علمیكلمات كليدي: 

ای چندجلدی، زندگی دانشمند ايتالیايی، گالیله، را به زبانی متفاوت و جذاب برای  کتاب حاضر از مجموعه معرفي كتاب:

له و ترک دهد، از شرايط زندگی گالی دهد. نويسنده وضعیت کلی ايتالیای زمان گالیله را توضیح می مخاطبان شرح می

 گويد. می شدن او  محدود ش در دادگاه تفتیش عقايد و کند، از محكوم شدن گويد، اولین اختراع او را معرفی می دانشگاهش می
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 داستان

 

 شابک: رقعی. ص.400 .1399. افق: تهران. مريم منتصرالدوله منطقه آبي. آخرين بازماندگان:. توردی، پیرز. 20

9786003538764  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانكلمات كليدي: 

گانه اين کتاب درباره عشق به حیوانات و تالش برای برپا کردن جهانی پر از صلح و امید است و  داستان سه معرفي كتاب:

« کستر»شوند.  يكی نابود می ها يكی های انسان وانات به دلیل فعالیتدهد که تمام حی  ماجراهای آن در سرزمینی رخ می

ها را نجات داده و شهر خود را از ويرانی کامل  ساله است که آخرين نسل حیوانات، يعنی آخرين بازمانده نوجوانی دوازده

 ی از اقیانوس آورده است و... .ها نجات پیدا کرده است، خبرهاي رهانیده است. در اين جلد تنها وال آبی که از دام انسان

 

  9786004136570 شابک: رقعی. ص.112 .1399. محراب قلم: تهران. ماه آساره و ماغ. اباذری، حمید. 21

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های تخیلی، افسانه، محیط زيست داستانكلمات كليدي: 

ای،  بیند که با گوزن افسانه بان فداکار است. روزی آساره در جنگل گوزنی را می محیط ، دختر يک«آساره» معرفي كتاب:

برد. آيا ممكن است  ، شباهت زيادی دارد. دخترک در عین ناباوری، به ارتباطی مرموز بین خودش و گوزن پی می«ماه ماغ»

 انات است و با سرزمین روشنايی ارتباط دارد؟اش نگهبانی از طبیعت و حیو ای باشد که وظیفه ماه، همان گوزن افسانه ماغ

 

  9789641216599 شابک: رقعی. ص.136 .1399. سروش: تهران. هاي صحرا افسانه. پاک، عبدالصالح. 22

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های کوتاه، فرهنگ عامه های فارسی، داستان داستانكلمات كليدي: 

ها به هستی و  ای از سبک تفكر و نگاه ترکمن شانزده افسانه اين کتاب، بخشی از حیات فرهنگی و جلوه كتاب:معرفي 

های اين قوم است. داستان اول، درباره زن  ها و شادی  ها، آرزوها، شكست دهنده خاستگاه ها، نشان زندگی است. اين افسانه

دل را از کدخدا پس بگیرد. داستان دوم، درباره شكارچی پیری است  سادههای چوپان  تواند با زيرکی، پول عاقلی است که می

 کند و... . که به اشتباه دختر ملكه مارها را زخمی می

 

  9789640819883 شابک: رقعی. ص.248 .1399. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. برزخ زمين. افتخار، هاشم. 23

  آموز/ معلم والدين/ دانش مخاطب:

  دوازدهم تحصيلي: پايه

  های تخیلی های فارسی، داستان ادبیات نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 

کنند و  ها به دنبال جايی برای زندگی هستند که کره زمین را پیدا می ها نابود شده است و آن سیاره فضايی معرفي كتاب:

ای قابل سكونت برای خود پیدا کنند و از زمین  سیاره شوند تا شان در فضا پخش می شوند؛ اما گروه اکتشافی در آن ساکن می

ها برای  قدر خطرناک است. فضايی شوند بشر چه ها در زمین به عنوان مهمان مخفی هستند تا اينكه متوجه می بروند. آن

 آورند و... . ها ايجاد نشود، خودشان را به شكل حشرات درمی اينكه مشكلی برای زمینی
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14 

 

 

  9786007325643 شابک: رقعی. ص.32 .1399. سازوکار: تهران. بال رنگين  پرنده. رضا علی  حافظی، سید. 24

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های فارسی، داستان کوتاه، جنگ ايران و عراق داستانكلمات كليدي: 

حال بود که پدر، نبودِ پسرش را  بود و مادر خوش، پدرش از دنیا رفته «مسعود»ها پیش از شهادت  مدت معرفي كتاب:

کرد. حاال مادر  رفت و روزهای بدون او را تجربه نمی کرد که خودش هم قبل از پسرش از دنیا می احساس نكرد. او آرزو می

از  که گويی سیبی بود که با مسعود« مهدی»مهری پسر کوچكی داشت به نام «. مريم»و « مهری»مانده بود و دو دخترش؛ 

ها مشغول صحبت درباره مسعود بودند، پرنده کوچک و  وسط نصف کرده باشند و مسلماً عزيزکرده مادربزرگ. روزی که آن

 شد و... . رنگینی وارد اتاق 

 

  9789649736624 شابک: رقعی. ص.188 .1399. کتاب جمكران: قم. پشت درهاي بهشت. کاشانی اسدی، رضا. 25

  معلم/ دانشجومعلمانآموز/  دانش مخاطب:

  دوازدهم پايه تحصيلي:

  های مذهبی، امامان های فارسی، داستان داستانكلمات كليدي: 

است که برای ياری امام حسین )ع(، مقابل پدر خود « موقع»نام  کتاب، درباره جوانی به  داستان اين  معرفي كتاب:

که حبیب به قصد پیوستن به امام حسین )ع( از کوفه خارج  هنگامیاست. « مظاهر بن   حبیب»ايستد. موقع، شاگرد ويژه   می

نويسنده فضای خدعه و خفقان زمان شهادت امام حسین )ع( را به تصوير . شود که...  رو می شود، موقع با واقعیتی روبه  می

ايستد.   (، مقابل پدر خود میاست که برای ياری امام حسین )ع« موقع»نام  کتاب، درباره جوانی به  کشیده است. داستان اين 

شود،   که حبیب به قصد پیوستن به امام حسین )ع( از کوفه خارج می است. هنگامی« مظاهر بن   حبیب»موقع، شاگرد ويژه 

نويسنده فضای خدعه و خفقان زمان شهادت امام حسین )ع( را به تصوير کشیده . شود که...  رو می موقع با واقعیتی روبه

 است.

 

  9789641216377 شابک: رقعی. ص.170 .1399. سروش: تهران. پناه. تیموری، الهام. 26

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های مذهبی، نوجوانان های بلند، داستان های فارسی، داستان داستانكلمات كليدي: 

برد؛ اما اتفاقات به او نشان  به خیال خودش به آزادی پناه می که« پناه»است به نام   اين کتاب روايت دختری معرفي كتاب:

دهد، آرامش واقعی چیز ديگريست و بايد به پناه واقعی برگردد. پناه، از دين و خدا دور شده است و واقعیت زندگی را گم  می

 کرده است؛ اما....

 

 شابک: جیبی. ص.224 .1399. قديانی: تهران. مصطفی رحماندوست پينوكيو: آدمك چوبي.. کلودی، کارلو. 27

9786000803032  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ادبیات ملل، افسانه، کودک و نوجوانكلمات كليدي: 

ای داشته  خواست بچه اش، دلش می کرد. او در تمام مدت زندگی نجارِ پیری بود و تنها زندگی می« ژپتو» معرفي كتاب:

ای چوب، برای خودش عروسک چوبی درست کند؛ اما عروسک جان گرفت  شد. برای همین روزی تصمیم گرفت که با تكهبا

 داد. پینوکیو... . های پیرمرد گوش نمی ای بازيگوش که اصالً به حرف و تبديل شد به پسربچه
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15 

 

 

 شابک: رقعی. ص.288 .1399. پرتقال: تهران. طوبی سلیمانی موحد تابستاني به رنگ اقيانوس.. دان، جیلیان مک. 28

9786004627825  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانكلمات كليدي: 

ها  آن، عالئمی شبیه به بیماری اوتیسم دارد. مادرِ «جوجو»ترش،  ، دختر نوجوانی است و برادر کوچک«کت» معرفي كتاب:

نويسد. پدر ِخانواده بر اثر بیماری فوت کرده و مادر، خودش را در کار و جلسات کاری  می  نويسنده است و برای کودکان قصه

شود و مادر به  شان باشند؛ اما به داليلی سفر لغو می غرق کرده است. قرار است تابستان، کت و جوجو کنار دوست صمیمی

 اند! ها تا به حال نديده ها را نزد پدر و مادرش بگذارد. پدر و مادری که بچه بچه شود خاطر جلسات کاری، مجبور می

 

 شابک: رقعی. ص.284 .1399. پرتقال: تهران. راضیه خشنود تعبير يك خواب دريايي.. امی اشلیتس، لورا. 29

9786004627443  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانكلمات كليدي: 

ها به او  شود که آن گیرند، مود متوجه می را به سرپرستی می« مود»، «هايسینت»بعد از اينكه خواهران  معرفي كتاب:

که به تازگی عزيزی های پولدار را  ها خانواده دقیق را کامل کنند؛ اما اين نقشه چیست؟ آن  احتیاج دارند تا جزئیات يک نقشه

توانند روح آن فرد را احضار کنند. به اين ترتیب از  کنند که می کنند و ادعا می شان دعوت می اند، به خانه را از دست داده

شود که فريب خورده  شود. او متوجه می گیرند. مود در اين نقشه به عنوان کودک مخفی شناخته می ها پول زيادی می آن

 چه کند. داند است؛ اما نمی

 

 شابک: رقعی. ص.328 .1399. هوپا: تهران. زاده امیرحسین مهدی زندگي معلق. نشین: توبی درخت. دوفومبل، تیموته. 30

9786222041625  

  آموز دانش مخاطب:

  يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های ماجراجويانه های بلند، داستان ادبیات ملل، داستانكلمات كليدي: 

ها  وخويش متر! که با خانواده و قوم نیم میلی و خیلی کوچكی است؛ حدود يک نشین، پسر خیلی درخت« توبیِ» كتاب:معرفي 

شود راز آن را  کند. پدر توبی اختراع مهمی کرده؛ اما حاضر نمی ها، روی درخت بلوط بزرگ زندگی می نشین و ديگر درخت

دود و با پاهای خسته و زخمی از  ها می شوند. توبی در میان شاخه ی میفاش کند؛ برای همین خانواده توبی تبعید و زندان

 شود. کند و وارد ماجراجويی بزرگی می ها فرار می نشین دست درخت
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 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش

16 

 

 

 شابک: وزيری. ص.160 .1398. داستان جمعه: تهران. هاي برج كبوترخانه جن. علیمرادی، منصور. 31

9786229540138  

  آموز/ مدير دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های بلند، نوجوانان های فارسی، داستان داستانكلمات كليدي: 

کنند. در وسط اين شهر  اين کتاب ماجرای چهار نوجوان است که در شهری کوچک و تاريخی زندگی می معرفي كتاب:

ای از  کند که وارد چاهی در گوشه ها پیشنهاد می ز آنروند. روزی يكی ا ها اغلب برای گپ زدن به آنجا می ای است که آن تپه

های  شده؛ اما با داالن کنند گنجی در زيرزمین عمارت دفن شده است. پسرها وارد چاه   عمارتی تاريخی شوند و فكر می

وند و ش ها گم می ها چندروز در اين تونل کنند. آن شوند که مدام همديگر را قطع می درپیچ و طوالنی مواجه می پیچ

 آيد! ماجراهايی عجیب و غريبی برايشان پیش می

 

کانون پرورش فكری کودکان : تهران. هاي بزرگسال قصه چهل قصه:. شمس، محمدرضا/ خانجانی، علی/ امینی، افسون. 32

  9786000109424 شابک: رقعی. ص.96 .1399. و نوجوانان

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم پايه تحصيلي:

  گويی، افسانه ادبیات کودک و نوجوان، قصهكلمات كليدي: 

هاست که در قالب  ها و مَتل المللی، مَثل های بین های کهن، قصه شده از قصه اين مجموعه، منتخبی بازنويسی معرفي كتاب:

ژه بزرگساالن های سنی خردسال، کودک، نوجوان و بزرگسال، منتشر شده است. در اين کتاب که وي چهار کتاب ويژه گروه

حسین کُرد »، «پیر چنگی»گويی در اين آثار، شرح داده شده است.  های قصه های آن و شیوه است عالوه بر قصه، ريشه

 های کتاب است. برخی از عناوين قصه« نیمش باقیه و دو قورت»، و «هدايای کريسمس»، «شبستری

 

  9786004629935 شابک: رقعی. ص.252 .1399. پرتقال: تهران. زاده نیلوفر امن ها. چيدن نور ستاره. لید، ناتالی. 33

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های بلند ادبیات ملل، کودک و نوجوان، داستانكلمات كليدي: 

ها را  دروغ آنکنند. حاکمان با  اين کتاب داستان مردمی است که در بدترين وضعیت اجتماعی زندگی می معرفي كتاب:

ها استفاده کنند. قهرمانان تغییر اين اوضاع، جوانانی  ها از آن اند تا همیشه در بند و اسیرشان باشند و مثل برده فريب داده

کوشد  ؛ اما او با تمام توان می«مالی»هستند که ممكن است در ظاهر تندرست و پهلوان نباشند يا حتی معلول باشند، مانند 

 و... .



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش

17 

 

 

  9786004629591 شابک: رقعی. ص.176 .1399. پرتقال: تهران. فاطمه وزيری فرد  سیده دختر آفريقا.. والن، گلوريا. 34

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانكلمات كليدي: 

شناخت. وقتی پدر و مادرش به علت آنفوالنزا  در تمام عمرش می« ريچل»ای است که  آفريقا تنها خانه معرفي كتاب:

شود. ريچل بین دروغ و حرص  پذير تبديل می پناه و آسیب ای بی های بدجنسشان به طعمه میرند، او در مقابل همسايه می

شود با فريب و دروغ  جا مجبور می فرستند و در آن شود. او را به انگلستان می ای مجرمانه می محاصره شده و گرفتار نقشه

زندگی کند. ريچل بايد مثل شیر صبور و قوی باشد و منتظر فرصتی بماند که بتواند خودش سرنوشتش را به دست بگیرد و 

 دوباره راهی برای برگشتن به خانه پیدا کند.

 

  9786003538863 شابک: رقعی. ص.224 .1399. افق: تهران. چاه تاريكي دروازه مردگان:. آبادی، حمیدرضا شاه. 35

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های فارسی های بلند، داستان ادبیات نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 

است که در ژانر وحشت و برای نوجوانان نوشته شده است. وقايع   ای گانه اين کتاب، جلد سوم از رمان سه معرفي كتاب:

شود.  های آن دوران روايت می ها جزئیاتی از تاريخ تهران قديم و آدم دهد و در آن در دوره قاجار رُخ می ها  اصلی داستان

شود و برای کمک به  بار وارد ماجرای ديگری می گذارد. او اين داستان اين جلد، ادامه ماجرايی است که رضا پشت سر می

گیرد که بايد بین منافع شخصی و شرافتش يكی را  ص قرار میشود و در موقعیتی خا شخصی، خودش وارد جهان مردگان می

 انتخاب کند

 

 شابک: رقعی. ص.208 .1399. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. خانی محبوبه نجف ديوار نامرئي.. رودا، امیلی. 36

9789640820629  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های بلند ادبیات ملل، نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 

کرد. دشمن او،  بر موجودات زيرزمینی فرمانروايی می« ويرش کاله»در سرزمینی اسرارآمیز، در عمق زمین،  معرفي كتاب:

به  گیر و به او حمله کردند و او را گر، قصد داشت سلطنت را از او بگیرد. روزی عوامل زوپو، پادشاه را غافل حیله« زوپوی»

های آدمیان بودند، به  که از بچه«جنی »و « ماکس»ويرش توانست با همدستی و کمک  سرزمین آدمیان انداختند؛ اما کاله

 شود؟ سرزمین خود بازگردد تا با زوپو مبارزه کند؛ اما آيا موفق می



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش

18 

 

 

 شابک: جیبی. ص.336 .1399. قديانی: تهران. راضیه ابراهیمی  سیده رابين هود.. گرين، راجر لنسلین. 37

9786000802417  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ادبیات ملل، افسانه، کودک و نوجوانكلمات كليدي: 

، تخت شاهی را غصب کرده و «جان»شود، برادرش،  شیردل، رهسپار جنگ می« ريچاردِ»از اينكه شاه  پس  معرفي كتاب:

که « هود رابین»آيد.  کند. در اين فاصله، ريچارد به اسارت پادشاه اتريش درمی را برای مردم مقرر میهای سنگینی  مالیات

برد. او به همراه همدستانش،  پناه می« شروود»زند و به جنگل  يكی از تیراندازان زبردست است، از دادن مالیات سر باز می

 کنند. قسیم میدزدند و میان تهیدستان ت های ثروتمندان را می دارايی

 

  9786222041373 شابک: رقعی. ص.338 .1398. هوپا: تهران. ندا منعم دستان. راز جنگل هزار. استرينج، لوسی. 38

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های بلند ادبیات ملل، نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 

. ای به نام خانه امید... اند، خانه کشی کرده همراه پدرومادرشان به خانه جديدی اسبابو خواهرش، « هنريتا» معرفي كتاب:

قدر سرش شلوغ است که فرصت ندارد به  ها آن پدر برای کار به خارج از کشور رفته و مادر بیمار شده است. پرستار بچه

ها همدمی ندارد. او متوجه  ت و به جز داستانبیند، رسیدگی کند. هنريتا خیلی تنهاس هنريتا و چیزهايی که در تاريكی می

گیرد  زند، می شان پر از رازهای عجیب است. در شبی تاريک، رّدِ دودِ آتشی که از آن سوی باغچه سوسو می شود که خانه می

 شود و... . و وارد جنگل هزاردستان می

 

 .1399. کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان: تهران. هاي لياسند ماريس پريانه رمان نوجوان امروز:. ايبد، طاهره. 39

  9789643916909 شابک: رقعی. ص.244

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های تخیلی، افسانه ادبیات کودک و نوجوان، داستانكلمات كليدي: 

جنوبی ايران باستان اتفاق افتاده است و حكايت زندگی يكی از بنادر « سیراف»داستان اين رمان در بندر  معرفي كتاب:

، خواهر و برادر نوجوانی هستند که در اين خانواده زندگی «ادريس»و « لیانا»ای جنوبی است. قهرمانان اصلی داستان  خانواده

ن، مرواريدها را برای مادرشا« ديصبرا»دست آورده و  کنند. ادريس که صیاد مرواريد است، تاکنون سه مرواريد الجوردی به می

« ناخدا سیراف»عروسی ادريس در صندوق قديمی که در زيرزمین خانه دارد، مخفی کرده است. ادريس بار ديگر به همراه 

 شود... . رود که اين بار با صحنه بسیار عجیب و ترسناکی مواجه می برای صید مرواريد به دريا می

 

  9786222087807 شابک: رقعی. ص.176 .1399. کتاب نیستان: تهران. آلود مهزائران كوهستان . بايرامی، محمدرضا. 40

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های فارسی، ادبیات نوجوانان، سفر داستانكلمات كليدي: 

شان، رويدادهايی  سفر معنویکند که در حین  اين کتاب، داستان سفر مردمانی معتقد و خداجو را روايت می معرفي كتاب:

گوشة  آموزد. اين افراد که از گوشه دهد که هرکدام درسی سخت و مهم از زندگی را به آنان می انگیز و پندآموز رخ می هیجان

 آموزند. کشور گرد هم آمدند تا نفس خويش را پالوده کنند، در اين سفر، رفاقت، صمیمیت و ازخودگذشتگی و خشوع را می



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش

19 

 

 

  9786004629614 شابک: رقعی. ص.180 .1399. پرتقال: تهران. زهرا توفیقی ستاره گرگ.. پری، روزان. 41

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های حیوانات، نوجوانان ادبیات ملل، داستانكلمات كليدي: 

کنند. او  برادرهاوخواهرهايش در قلمروشان زندگی می گرگ خوشبختی است که با پدرومادرش و توله« تیزپا» معرفي كتاب:

ها  خودش را داشته باشد و آن  شود و آرزويی ندارد جز اينكه يک روز بتواند مثل پدرش، گله تر می کشد و قوی هرروز قد می

واده جدا و آواره شده شوند. تیزپا از خان ها گم می پاشد و توله های سفید، خانواده از هم می گرگ  را سیر کند؛ اما با حمله

خورد و به سفرش ادامه  کند، علف می است. ديگر نه گوزنی برای خوردن هست و نه آبی برای نوشیدن. او مار شكار می

 دهد تا سرانجام... . می

 

  9786003533844 شابک: رقعی. ص.250 .1398. افق: تهران. سورنا و تابوت ققنوس سورنا:. ناصری، مسلم. 42

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های بلند، نوجوانان های فارسی، داستان داستانكلمات كليدي: 

ها پیش به دلیل وقوع اتفاقی شوم، از قصر بیرون رانده شده بود، در قصر حضور دارد.  که سال« سورنا»اکنون  معرفي كتاب:

تر  اند تا هرچه سريع خود راهی شده و خبری از او نیست. اهالی قصر در تالشهاست پدرش برای يافتن برادر  که مدت درحالی

کند  حضرت بیابند؛ ولی سورنا تقريباً مطمئن است میان قفس آهنی که در گوشه حیاط قصر خودنمايی می نشانی از علیا

 ود و... .ش ارتباطی معنادار با پدرش وجود دارد. در همین گیرودار سروکله پیرمردی منحوس پیدا می

 

  9786003533837 شابک: رقعی. ص.240 .1398. افق: تهران. سورنا و جليقه آتش سورنا:. ناصری، مسلم. 43

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های بلند، نوجوانان های فارسی، داستان داستانكلمات كليدي: 

کتاب اثری است فانتزی ـ اساطیری که بسیاری از . است« سورنا»نام   ايرانی بهای  داستان درباره شاهزاده معرفي كتاب:

شود شاهزاده سرنوشت  اتفاق باعث می ، او را از خود رانده و اين  ای ايرانی در آن حضور دارند. پدرِ شاهزاده قهرمانان افسانه

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

 

 .1399. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. الطير عطار نيشابوري سيمرغ: برگرفته از منطق. فوالدوند، مرجان. 44

  9789640820247 شابک: رحلی. ص.104

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های فارسی ها، داستان ادبیات کالسیک، اقتباسكلمات كليدي: 

ها  ها سال شناختند. او بر دست سلیمان پیامبر نشسته بود و برای شاهان پیام برده بود. پرنده هدهد را همه می معرفي كتاب:

های پیر از او خبر نداشتند  خواست سفر بزرگش را آغاز و پادشاه مرغان را پیدا کند. پرنده که می پیش او را ديده بودند، زمانی

ترين جنگل جمع شدند تا او را  ستند تا اينكه روزی او برگشت! همه پرندگان در بزرگدان های جوان او را افسانه می و پرنده

 ببینند و به سخنانش گوش دهند. آيا او پادشاه مرغان را پیدا کرده بود؟



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش

20 

 

 

 شابک: رحلی. ص.74 .1399. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. دوش ضحاک مار . صالحی، آتوسا. 45

9789640820322  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم پايه تحصيلي:

  های فارسی ها، ادبیات کالسیک، داستان اقتباسكلمات كليدي: 

، پدر «مرداس»در شاهنامه فردوسی است. داستان هفت راوی دارد؛ « ضحاک»اين کتاب اقتباسی از داستان  معرفي كتاب:

، فريدون و خودِ ضحاک. داستان با روايت «کاوه»، «فريدون»، مادر «فرانک»، همسر ضحاک، «شهرناز»ضحاک، اهريمن، 

دهد که  گويد و از عشقش به او. اهريمن داستان را ادامه داده و توضیح می شود. از کودکی پسرش می مرداس شروع می

 .اندازد. راوی بعدی...  گويد که او را به وحشت می دهد. راوی سوم از خواب ضحاک می چگونه ضحاک را فريب می

 

  9786004627474 شابک: رقعی. ص.196 .1399. پرتقال: تهران. محمد ورزی عمارت مرموز.. فونارو، گرگوری. 46

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانكلمات كليدي: 

، عمارتی واقع شده که رازی جادويی را در خود مخفی «واچ هالو»در اعماق جنگلی سحرآمیز، در محدوده  معرفي كتاب:

پیكری که کارش فراتر از نشان دادن زمان است! با از کار افتادن اين ساعت، هیواليی  نگه داشته است؛ ساعت کوکوی غول

و « لوسی»ه کشد ک  شود و طولی نمی  هاست میان درختان جنگل کمین کرده است، پديدار می شرور و شیطانی که مدت

 رسد، مرموزتر است.  شوند اين عمارت از آنچه به نظر می  ، متوجه می«الیور»

 

  9789641216292 شابک: رقعی. ص.114 .1398. سروش: تهران. هاي خاكي فرشته. هاشمی گلپايگانی، اسماءءء. 47

  معلم/ مدير/ مشاور/ دانشجومعلمان مخاطب:

  های کوتاه، اعتقادات مذهبی داستانهای فارسی،  داستانكلمات كليدي: 

اين کتاب حاوی هفت داستان کوتاه درباره مدافعان حرمِ شهرِ سامراست. مدافعان حرمی که در اين شهر با  معرفي كتاب:

شوند و قصد نابودی اين مكان مقدس را   که افراد اين گروه به حرم امام هادی )ع( نزديک می جنگند و زمانی  گروه داعش می

و « نورسفید»، «زخم خنجر»، «شكن کوه»کنند.   ، در حشدالشعبی از آن دفاع می«سیستانی»اهلل  ند، به حكم جهاد آيتدار

 هاست. ، نام برخی از اين داستان«سیاه روشن»

 

 شابک: رقعی. ص.316 .1399. پرتقال: تهران. آبادی محمد عباس گوي جنگل سياه. قصه. کی هايدگر، کريستین مک. 48

9786004629874  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های ماجراجويانه، نوجوانان ادبیات ملل، داستانكلمات كليدي: 

و « میا»که  روباهی امنیت ندارد. هنگامی ، فرارسیده است و هیچ بچه«گوزن شاخ»آور در بیشه  فصل رعب معرفي كتاب:

ای که آن را خانه  ها برای يافتن النه کنند. آن شوند، دنیايی پر از هیوال کشف می برادرهايشان جدا می، از خواهرها و «يولی»

کنند،  ناپذيری که در تاريكی زندگی می های پرمخاطره بگذرند و با مخلوقات وصف ها و جنگل خود بنامند، بايد از میان دشت

 ستند.قدر ترسناک که قابل ذکر نی مواجه شوند؛ چیزهايی آن



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش

21 

 

 

  9789649736549 شابک: رقعی. ص.108 .1399. کتاب جمكران: قم. كتاب مخفي. پورولی کلشتری، مجید. 49

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های مذهبی، پیامبران های فارسی، داستان داستانكلمات كليدي: 

های فرزندش، شهر به شهر دنبال طبیب است. به او خبر  شفای چشم مردی ايرانی است که برای« ماهان» معرفي كتاب:

رود و درنهايت، فرزندش شفا  کند. او به مدينه می رسد که در مدينه پیامبری از جانب خدا نازل شده است که معجزه می می

تاريخ سفر خود و  کند. ماهان که در طول سفرش در جريان واقعه غدير خُم قرار گرفته است، شروع به نوشتن پیدا می

شود تا ايرانیان را از واقعه غدير آگاه  کند. سپس راهی ايران می همچنین آخرين حج رسول خدا و ماجرای غدير خم می

 سازد؛ اما... .

 

 شابک: رقعی. ص.240 .1399. پرتقال: تهران. مانا میثاقی فرار از آلكاتراز. بازها: کتاب. برتمن، جنیفر چمبلیس. 50

9786004629669  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های بلند ادبیات ملل، نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 

شود، با نويسنده مشهور  که در زندان آلكاتراز برگزار می« فرار از صخره»برای طراحی بازی « ولد گريس»آقای  معرفي كتاب:

خواهند در بازی شرکت کنند؛  هم می« جیمز»و « امیلی»کند.  ، همكاری می«ارول روی»نايی، های ج طلب داستان و انزوا

شوند و حضور غافلگیرکننده و مشكوک نويسنده معروف ديگری  های تهديدآمیز و ناشناس، وسايلی که گم می ولی يادداشت

 آمیزد و... . کنندگان، بازی و واقعیت را در هم می در میان شرکت

 

 ص.136 .1399. محراب قلم: تهران. زهره ناطقی كوچك.  شاهزاده کالسیک:  کتابخانه. هاجسون برنت، فرانسس الیزا. 51

  9786004136235 شابک: جیبی.

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم پايه تحصيلي:

  ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات ملل، داستانكلمات كليدي: 

را در هند بزرگ کرده و در آنجا در ارتش انگلیس مستقر « سارا»، تنها فرزند خود، «کروريچارد »کاپیتان  معرفي كتاب:

طور  کنند به های انگلیسی که در آنجا زندگی می وهوای هند برای کودکان بسیار سخت است، خانواده است. از آنجا که آب

  مین»روزی دخترانه  اش را در مدرسه شبانه لهسا7فرستند. کاپیتان، دختر  روزی می سنتی فرزندان خود را به مدرسه شبانه

دهد که بايد برای تجمالت استثنايی مانند يک اتاق خصوصی  قدر به دخترش امتیاز می کند و آن نام می در لندن ثبت« چین

گ برای او، يک خدمتكار شخصی و يک اتاق جداگانه، همراه با کالسكه شخصی و...، مبالغ زيادی پرداخت کند. اما با مر

 شود و... . ناگهانی پدر، سارا دچار فقر و تنگدستی می



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش

22 

 

 

 وزيری. ص.128 .1399. محراب قلم: تهران. حسام فروزان سید گوژپشت نتردام. کالسیک:  کتابخانه. هوگو، ويكتور. 52

  9786004136624 شابک:

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های عاشقانه ملل، ادبیات کودک و نوجوان، داستانادبیات كلمات كليدي: 

، رئیس نگهبانان شهر، از روی ترحم، سرپرستی نوزاد «کلود فرولو»در پاريس قرن پانزدهم میالدی،  معرفي كتاب:

و  کند. در ابتدا اين کودک زشت نگهداری می« برج کلیسای نتردام»گیرد و او را در  الخلقه و گوژپشتی را برعهده می ناقص

شود. کازيمودو که دارای بدنی پُرزور و توان  معروف می« گوژپشت نتردام»نامند، اما بعدها او به  می« کازيمودو»بدترکیب را 

های کلیسا را برعهده دارد. بیست سال بعد، پاريس در تكاپوی برگزاری يک جشن است.  است، مسئولیت نواختن ناقوس

 ت در آرزوی شرکت در جشن است، اما... .کازيمودو که اکنون فردی منزوی و تنهاس

 

 شابک: رقعی. ص.88 .1398. شرکت انتشارات فنی ايران: تهران. شناسي انواع بابا گونه. فر، زهرا جالئی. 53

9786004772365  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم پايه تحصيلي:

  بلندهای  های فارسی، داستان ادبیات نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 

برد و  کند. او را به اتاقش )غارش( می نوزادی را روی پله مسجدی پیدا می« حسام»پسر نوجوانی به نام  معرفي كتاب:

در فصل ماقبل . داری ندارد؛ اما... ای در بچه شان است و تجربه کند. او تک فرزند خانه خبر از پدرومادرش او را تروخشک می بی

در پايان داستان، دادگاه پدرِ . زند و... نگ و روی بچه زرد است! او به دوست پدرش زنگ میشود که ر آخر، حسام متوجه می

کند و صلح بین حسام و پدرش برقرار  بخشد. حسام با نوزاد خداحافظی می کند و حسام را می نقدی می  نوزاد را جريمه

 شود. می

 

 شابک: رقعی. ص.300 .1399. پرتقال: تهران. زاده امن نیلوفر الالني، دختر درياهاي دور.. کلی، ارين انترادا. 54

9786004629409  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانكلمات كليدي: 

کند که حاال دچار خشكسالی  زيبايی زندگی می  ساله، دخترِ ماجراجو و کنجكاو، در جزيره دوازده« الالنیِ» معرفي كتاب:

چنین مادرش مراقبت کند تا او نیز به سرنوشت پدرش دچار  کند تا از جزيره و هم شده است. الالنی، تمام تالشش را می

دريای اطراف  ها و  داند که پشت کوه اند. الالنی می  شد، ناياب شده  نشود. گیاهانی که قبالً برای درمان بیماران استفاده می

ها   کشد؛ اما هرکه به سمت اين کوه ها انتظارش را می  سوی اين کوه داند که خوشبختی در آن  جزيره، رازی وجود دارد. او می

 رفته، ديگر بازنگشته است. الالنی... .



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش

23 

 

 

 شابک: رقعی. ص.180 .1399. پرتقال: تهران. آيدا عباسی مانيانالند، سرزمين فرداها.. رايان، پم مونیوس. 55

9786004629911  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم پايه تحصيلي:

  های تخیلی، ادبیات کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانكلمات كليدي: 

نام  دهد برای عضويت در تیم فوتبال ثبت ، عاشق فوتبال است، اما پدرش طبق معمول اجازه نمی«مكس» معرفي كتاب:

اين قلعه روايت   های زيادی که درباره ی قديمی وجود دارد؛ داستان ا ، روستای محل زندگی مكس، قلعه«مارياسانتا »کند. در 

شده، آن را تبديل به مكانی رازآلود کرده است. برخی اعتقاد دارند که روح مردمانی که روزگاری از ظلم حاکم شهرشان فرار 

گرفتگان دزد و قاتل بودند. مكس  جا مانده است و برخی معتقدند که پناه به کردند و در اين قعله پناه گرفتند، هنوز در آنجا

بیند و  آنجا می  شده روی ديواره های حک وگذار اطراف قلعه، نام مادرش را در بین نام کند در گشت که با پدرش زندگی می

 گیرد به راز نهان در اين قعله پی ببرد. تصمیم می

 

پیشگامان : تهران. مرتضی مجدفر يك زمستان، يك روستا، يك انار. کوتاه:  داستانمجموعه . فرشباف، حبیب. 56

  9786008529200 شابک: رقعی. ص.104 .1399. مدار پژوهش

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های کوتاه، نوجوانان های فارسی، داستان داستانكلمات كليدي: 

به فارسی است. او يكی از شاعران حوزه کودک و « حبیب فرشباف»کتاب حاضر ترجمه سیزده داستان ترکی  معرفي كتاب:

سال است. داستان اول که نامش، عنوان کتاب است، درباره زمانی است که او تمام مدتِ زمستان را در  نیز شعر و نثر بزرگ

بخشد، به جز يک انار که برای خودش  نش گذاشته است، به اهالی روستا میهايی که مادرش در چمدا ماند و میوه روستا می

داد  شود آن انار را هم به او بدهد. در روزهای بعدی که سرما بی  رود، مجبور می  دارد؛ اما وقتی به عیادت بیماری می  نگه می

 شوند... .  يكی مريض می کند و مردم روستا يكی  می

 

 شابک: رقعی. ص.144 .1398. محراب قلم: تهران. زهره ناطقی بازي رئال. فوتبال:مدرسه . پامر، تام. 57

9786004135993  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ادبیات ملل، فوتبال، نوجوانانكلمات كليدي: 

بان لهستانی  ، دروازه«توماس»شده است. سال يونايتد برای مسابقات قهرمانی وارد لهستان  تیم زير دوازده معرفي كتاب:

، کاپیتان تیم، مشكل دارد. «رايان»کند و از طرف ديگر، با  اش بازی می حال است که در سرزمین مادری تیم، از طرفی خوش

آيد و رفتارش باعث شده تا تیم يونايتد در زمین بازی و بیرون زمین دچار مشكل  ها بدش می رايان از لهستان و لهستانی

 شود.



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش

24 

 

 

 شابک: رقعی. ص.136 .1398. محراب قلم: تهران. فرزانه کريمی خواندن بازي. مدرسه فوتبال:. پامر، تام. 58

9786004135719  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ادبیات ملل، فوتبال، نوجوانانكلمات كليدي: 

يونايتد است و بازی برای اين تیم را خیلی دوست دارد؛ اما حضور در مدرسه برايش ، از بازيكنان برتر «بن» معرفي كتاب:

هايش پنهان کند. اين مشكل به بازی او هم  کالسی ها و هم  غیر قابل تحمل شده است؛ چون مجبور است راز بزرگی را از معلم

 بايد برای همیشه قید فوتبال را بزند؟تواند غرورش را زير پا بگذارد و کمک بخواهد يا  ضربه زده است. آيا بن می

 

 شابک: رقعی. ص.136 .1398. محراب قلم: تهران. زهره ناطقی ضربه آزاد. مدرسه فوتبال:. پامر، تام. 59

9786004135887  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ادبیات ملل، فوتبال، نوجوانانكلمات كليدي: 

خواهد فوتبال را به طور  ها بازيكن تیم يونايتد بوده؛ اما حاال به اين نتیجه رسیده است که نمی مدت« جیمز» معرفي كتاب:

های فوتبال انگلیس بوده،  ای دنبال کند. مشكل اينجاست که همه توقع دارند او هم مانند پدرش که يكی از ستاره حرفه

سازی قرار گرفته است. راه پدر را دنبال کند يا به دنبال رشته  وشتهمیشه در همین رشته بماند. جیمز بر سرِ دوراهی سرن

 اش برود؟ مورد عالقه

 

 شابک: رقعی. ص.108 .1398. محراب قلم: تهران. دالرام حقیقت اي. كاپيتان افسانه مدرسه فوتبال:. پامر، تام. 60

9786004135979  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ادبیات ملل، فوتبال، نوجوانانكلمات كليدي: 

به خاطر رفتار نامناسبش با بازيكنان ديگر توبیخ شده است، قصد دارد بهترين کاپیتانی باشد « رايان»از وقتی  معرفي كتاب:

مشكل اصلی اين گیرد تا از   ، تصمیم می«کريگ»که يونايتد به خود ديده است. به همین دلیل، با ديدن رفتارهای دردسرساز 

 کند. تر از چیزی است که او فكر می بازيكن باخبر شود و به او کمک کند؛ اما مشكل کريگ بزرگ

 

  9786000802424 شابک: جیبی. ص.128 .1399. قديانی: تهران. شیما فتاحی مردان كوچك.. می الكت، لويیزا. 61

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانكلمات كليدي: 

داستان اين کتاب درواقع ادامه کتاب زنان کوچک است؛ البته داستانش به زنان کوچک ربطی ندارد؛ اما با  معرفي كتاب:

ای  روزی شبانه ها مدرسه ازدواج کرده است و دو پسر کوچک دارد. آن« بائر»با آقای « جو»همان کاراکترها نوشته شده است. 

حال  کند با شیطنت پسرها کنار بیايد و زيبايی و درعین   کنند. جو سعی می سرپرست و فقیر اداره می را با چند پسربچه بی

 های کتاب، ماجراهای مختلف در يک مدرسه پسرانه است. شجاعت و پايداری در زندگی را نشانشان بدهد. فصل



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش

25 

 

 

 شابک: رقعی. ص.224 .1399. هوپا: تهران. زاده بهنام حاجی فروپاشي. گاهول:نگهبانان . لسكی، کاترين. 62

9786222042240  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های بلند ادبیات ملل، نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 

شده است و روياهای شبانه عجیبی  ، افسون«اگالنتین»به تازگی متوجه شده که خواهرش، « سورن» معرفي كتاب:

بیند؛ اما پیش از آنكه سورن دست به کار شود، اگالنتین غیبش می زند و روياها به کابوسی مرگبار در هنگام بیداری  می

ها را برای نجات  بال پرِ شه شوند و البته درخت گاهول کبیر در معرض خطر جدی قرار می گیرد. سورن بايد شه تبديل می

های شرور در دل قلمروی خطرناک منقارزار  ترتیب، نبرد بعدی، میان جغدهای گاهول و پاکزاد اين هبری کند. بهخواهرش ر

 شود و... . شروع می

 

 شابک: رقعی. ص.256 .1398. هوپا: تهران. زاده بهنام حاجی محاصره. نگهبانان گاهول:. لسكی، کاترين. 63

9786222042035  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم تحصيلي:پايه 

  های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانكلمات كليدي: 

است. کشمكش در قلمرو جغدها باال گرفته است. « نگهبان گاهول»اين کتاب جلد چهارم از مجموعه  معرفي كتاب:

عشق به قدرت خشمگین است و « سورن»که از رويارويی با « کالد»اند.   نیروهای شّر با محافظان خیر به جنگ برخاسته

کند. جغدهای شريفی که آنجا  تمام وجودش را پر کرده است، همراه گروه خود، )پاکزادها(، به درخت گاهول حمله می

 کنند، بايد با تمام وجود بجنگند تا از خودشان و شرافتشان محافظت کنند. از طرف ديگر... .  زندگی می

 

  9786222087814 شابک: رقعی. ص.180 .1399. کتاب نیستان: تهران. هرايي!. تشكری، سعید. 64

  آموز/ معلم/ مدير/ کتابدار والدين/ دانش مخاطب:

  دوازدهم پايه تحصيلي:

  های بلند، نوجوانان های فارسی، داستان داستانكلمات كليدي: 

و در دارالشفاء خدمت  نذر کرده بود اگر در کنكور و رشته پزشكی قبول شود، در شهر قم ساکن شود« اَسراء» معرفي كتاب:

شود که برخالف عادت جامعه زيستی خود بر هويتش به عنوان  در اين رمان سرنوشت بانوی پزشكی روايت می. کند. حاال...

پزشک و قانون پزشک بودن در تمام مناسبات اجتماعی و فردی و تعهد اجتماعی خود تأکید دارد و از اين زاويه نقدی بر 

 کند. تعهدی در رفتار و شئونات خود ندارند، بیان میهايی که  رفتارهای آدم

 ديني

 

 شابک: رقعی. ص.136 .1399. کتاب جمكران: قم. از سكوي شعبان: شرح عاشقانه مناجات شعبانيه. رهبر، علی. 65

9789649736457  

  معلم مخاطب:

  دعا، نیايش، مناجاتكلمات كليدي: 

هايی از  نويسندۀ اين اثر، بخش«. شعبانیه»هايی است از مناجات معروف  مناجاتکتاب حاضر شامل شرح  معرفي كتاب:

 ها، دعاهای خودش را آورده است. کرده و در پی آن مناجات مناجات شعبانیه را ترجمه



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش

26 

 

 

سازمان : تهران. اصطياد معارف عقلي از نصوص ديني: خدا در حكمت و شريعت. قدردان قراملكی، محمدحسن. 66

  9789642982035 شابک: رقعی. ص.500 .1398. پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی انتشارات

  معلم مخاطب:

  فلسفه، توحید، خداشناسیكلمات كليدي: 

نگرانه، خداشناسی را از منظر فلسفی، عقلی و نصوص دينی )قرآن و روايات(  کتاب حاضر با رويكرد جامع معرفي كتاب:

به اين بحث وارد خداشناسی شده است. اين کتاب عالوه بر اصطیاد مباحث براهین تطبیق و تبیین کرده و با توجه 

خداشناسی و موضوع توحید از نصوص دينی، معارف قرآنی را با دستاوردهای فلسفی تطبیق و مقايسه کرده است تا بالندگی 

 معارف اسالمی را نشان دهد.

 

 .1399. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهران. هاي قرآن داستانهاي تربيتي در  اصول و روش. محمدقاسمی، حمید. 67

  9789644308352 شابک: وزيری. ص.576

  معلم مخاطب:

  های قرآنی اخالق اسالمی، تربیت، داستانكلمات كليدي: 

هیچ ها از  های قرآن گويای اين حقیقت است که خداوند متعال در قالب اين حكايت دقت و تأمل در داستان معرفي كتاب:

های قرآن، اصول و  ای برای تربیت و پااليش روحی انسان فروگذاری نكرده است. در اين کتاب با نگاهی نو به داستان نكته

ها با محوريت خدامحوری، معادباوری، تفكر، کرامت و شرافت انسانی،  های تربیتی مطرح در هر يک از داستان روش

 شود. آموزی و... معرفی می صیت، عبرتگرايی، تأمین صحیح نیازها، تكريم شخ اعتدال

 

. آله و عليه اهلل صلي عليهاالسالم همسر پيامبر اسالم خديجه  بانوي چشمه: زندگي حضرت. خدامیان آرانی، مهدی. 68

  9786008449409 شابک: رقعی. ص.144 .1398. ها بهار دل: قم

  معلم مخاطب:

  اسالمتاريخ، سرگذشتنامه، زنان در كلمات كليدي: 

درباره حضرت خديجه )س( است که نويسنده در آن زندگی اين بانوی بزرگوار را از « بانوی چشمه» کتاب  معرفي كتاب:

های اين کتاب عالوه بر زندگی حضرت خديجه )س(، اوضاع دوران جاهلیت را  والدت تا وفات، تبیین کرده است. داستان

 شود. ها نیز ارائه می کند. در انتهای کتاب منابع و سند بررسی می

 

 وزيری. ص.608 .1399. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهران. پژوهشي در تاريخ قرآن كريم. حجتی، سیدمحمدباقر. 69

  9789644308710 شابک:

  معلم مخاطب:

  تاريخ، علوم قرآنی، قرآنكلمات كليدي: 

ها و اسامی قرآن از نگاه مفسران  نزول قرآن کريم، عنوانهای متنوعی از تاريخ قرآن شامل  در اين کتاب بحث معرفي كتاب:

آوری و تدوين قرآن، قرائت قرآن، اصالح شیوه نگارش قرآن  و دانشمندان علوم قرآنی، تعداد حروف و کلمات قرآن، جمع

ناسان اشاره شود و به سخیف بودن و نادرستی برخی از آرای خاورش کريم و... با توجه به آرای شیعه و اهل سنت بررسی می

 گردد. می



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش
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شناختي و تربيتي در باره اعمال براي نوجوانان و  نكته روان 40من و اعمالم: ای رو به خدا: پنجره. اصالنی، ابراهیم. 70

  9789640229491 شابک: جیبی. ص.64 .1399. نشر به: تهران. جوانان

  آموز دانش مخاطب:

  دهم پايه تحصيلي:

  اسالمی، تربیتاخالق كلمات كليدي: 

کوشد برای نوجوانان و جوانان فرصتی ايجاد  ای چندجلدی است که می کتاب حاضر جلد پنجم از مجموعه معرفي كتاب:

هايشان را بیابند. منظور از عمل در اين  کند تا دربارۀ بخشی از مسائل مهم اعتقادی و دينی بینديشند و پاسخ بعضی سؤال

شناختی و تربیتی دربارۀ اعمال، به زبان  نكتة روان 40زند.  تار و هر اقدامی که از انسان سر میاست از رفتار و گف کتاب عبارت

 اند. بسیار ساده و در قالب نكات کوتاه و کاربردی، در اين کتاب آمده

 

 شابک: وزيری. ص.112 .1399. طاليی: تهران. پيامبري كه سلمان شناخت. راد، محمدحسین معتمد. 71

9786226009034  

  معلم مخاطب:

  تاريخ اسالم، تاريخ ايران، مفاخر ايرانكلمات كليدي: 

ترديد از  خصوص تاريخ اسالم، اگر ماجرای جنگ احزاب را از نظر گذرانده باشند، بی مندان به تاريخ، به عالقه معرفي كتاب:

لمان در جنگ احزاب، به دوران کودکی و نوجوانی اند. محتوای اين کتاب، عالوه بر نقش س نقش سلمان در حفر خندق آگاه

او، سفر دشوار او برای يافتن حقیقت و رسیدن به پیامبر اسالم و يافتن نام بامسمای سلمان، و نیز به خدمات او پس از پیامبر 

 و در زمانة زمامداری خلفای راشدين، پرداخته است.

 

سازمان انتشارات : تهران. ترتيب نزول( مباني، اصول، قواعد و فوايدتفسير تنزيلي )به . عبدالكريم پور،  بهجت. 72

  9786001082108 شابک: رقعی. ص.444 .1399. پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی

  معلم مخاطب:

  تفسیرها، تشیعكلمات كليدي: 

ها  ترتیب نزول سوره های تفسیری، رعايت های اسالمی است و يكی از سبک ترين دانش تفسیر از شريف معرفي كتاب:

کلیات، مبانی، اصول، قواعد و سودمندی »ها بر پیامبر اکرم )ص( است. کتاب حاضر در پنج فصل  همگام با فرودآمدن آن

 به اين موضوع پرداخته است.« سبک تفسیر به ترتیب نزول

 

 شابک: رقعی. ص.112 .1398. نشر بهکانون انديشه جوان, : تهران. جامه پيامبر: لباس روحانيت. مسائلی، مهدی. 73

9786001593093  

  معلم مخاطب:

  لباس، آداب و رسوم مذهبی، مذهبیكلمات كليدي: 

هاست. شناخت صحیح نسبت به  کند، لباس متفاوت آن آنچه در ظاهر مبلغان دين را از ديگر مردم متمايز می معرفي كتاب:

نسبت به روحانیت اصالح کند. مؤلف کتاب قصد دارد خواننده را با  های منفی را تواند نگاه کارکردهای اين لباس می

ها، کارکرد و هويت اين لباس آشنا کند. ماهیت روحانیت و وظايف آن، اهداف تلبس به لباس روحانیت، زمان و  ويژگی

روحانیت، از  های اخالقی و حقیقی لباس چگونگی تلبس، خصوصیات و اجزای لباس روحانیت، آداب و مقتضیات و مسئولیت

 جمله مباحث اين کتاب هستند.



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش

28 

 

 

دانشگاه علوم : مشهد. حجاب در صدر اسالم: بررسي و نقد نظرات اميرحسين تركاشوند. سنائی، محمدرضا شاه. 74

  9786007044469 شابک: رقعی. ص.208 .1398. اسالمی رضوی

  معلم مخاطب:

  های مذهبی، حجاب جنبهكلمات كليدي: 

نويسندۀ اين کتاب با استناد به منابع معتبر، مبنای اصلی ادعای غلبة فرهنگ برهنگی و عدم قباحت آن در  معرفي كتاب:

بندی شده اند: پوشش در عصر جاهلی و  عصر جاهلیت و صدر اسالم را بررسی و نقد کرده است. مباحث کتاب چنین عنوان

اسالم، نبود تالزم بین حجاب و عفاف در حجاب حداقلی؛  عصر نزول قرآن؛ بررسی آيات حجاب؛ عدم قبح فرهنگی در پیش از

 ای در کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر. بررسی اشكاالت مبنايی، روشی و ترجمه

 

 شابک: رقعی. ص.172 .1398. کانون انديشه جوان: تهران. حقيقت و مصلحت. شاهنگی، محمدحسن. 75

9786001593260  

  معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  رفتار، سیاست، مذهبیكلمات كليدي: 

است. کتاب حاضر در  خورد  ترين قواعد فقهی است که با مفهوم حكم حكومتی گره مصلحت يكی از مبنايی معرفي كتاب:

هايی از قبیل  آمیز در سیرۀ نبوی و امامان معصوم، شبهه است: بررسی احكام مصلحت اين زمینه به اين موضوعات پرداخته

گرايی اسالمی با پراگماتیسم و  گیری مصالح، تفاوت مصلحت مصلحت جمعی، نقش افكار عمومی در شكلمرجع تشخیص 

های  سنج، چگونگی تشخیص مصلحت و مصلحت تا کجا نیز از پرسش نقش عرف در تشخیص مصالح. کیستیِ مصلحت

 گرفتة کتاب هستند. پاسخ

 

 وزيری. ص.556 .1399. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. نامه صحيفه سجاديه دانش. جمعی از نويسندگان. 76

  9789640818879 شابک:

  آموز/ معلم دانش مخاطب:

  يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های مذهبی دعا، کتابكلمات كليدي: 

سجاديه، های تاريخی مرتبط با صحیفة  مقاله با موضوعات متعدد همچون شخصیت 350کتاب حاضر شامل  معرفي كتاب:

های امام سجاد است. در  اسناد و راويان، مستدرکات، مترجمان و شارحان و موضوعات معرفتی و تربیتی برگرفته از نیايش

های موجود در صحیفه است؛ مفاهیمی مثل: آبرو؛ بخشش؛ خشوع و خضوع؛  واقع هر مقاله شرح و تعیین مفاهیم و مضمون

 زکات؛ مردم؛ نفاق.

 

 رقعی. ص.132 .1399. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهران. غالمعلی حداد عادل دعاي ابوحمزه ثمالي.. ابوحمزهثمالی، . 77

  9789644308031 شابک:

  معلم مخاطب:

  ها دعا، ترجمهكلمات كليدي: 

ای  ترجمهشود. اين اثر  های رمضان به فراوانی خوانده می دعای ابوحمزه از جمله دعاهايی است که در شب معرفي كتاب:

است از دعای ابوحمزه ثمالی. در هر صفحه از کتاب، متن عربی بخشی از دعا آمده و در زير آن ترجمة فارسی آن درج 

 است. شده



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش

29 

 

 

السالم در صحراي  عليه حسين دعاي عرفه: درس شناخت و خودسازي از امام . آزار شیرازی، عبدالكريم بی. 78

  9789644307980 شابک: رقعی. ص.68 .1399. اسالمیدفتر نشر فرهنگ : تهران. عرفات

  معلم مخاطب:

  دعا، عبادت، عرفاتكلمات كليدي: 

است که پس از نماز ظهر و عصر تا « عرفه»دعای عرفه دعايی نسبتا طوالنی و از اعمال مهم شیعیان در روز  معرفي كتاب:

 200هزار و  3، پیشوای شیعیان، با حجمی حدود «)ع(حسین بن علی »، منسوب به «دعای عرفه»شود.  غروب خوانده می

کلمه که با اختالفاتی جزئی در کتب مختلف نقل شده، و مضمونش اعتراف به جايگاه خدا و اقرار به جايگاه انسان در هستی، 

ر خويش از هايی که شخص در عم تاب و های فراوان خداوند بر انسان، يادآوری مشكالت و تب و نیز حمد و سپاس برای نعمت

 بدو آفرينش تاکنون پشت سر نهاده، و کوشش برای جلب رحمت الهی، و طلب آرامش و عافیت از وی، است.

 

  9789649736310 شابک: رقعی. ص.148 .1399. کتاب جمكران: قم. روزگار عمار. مالمحمدی، مجید. 79

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های مذهبی، سرگذشتنامه ادبیات نوجوانان، داستانكلمات كليدي: 

اين کتاب با هدف معرفی الگوهای عملی ياران ائمه اطهار )ع( برای نوجوانان و جوانان به چاپ رسیده و در  معرفي كتاب:

صحابه پیامبر اکرم )ص( و آن به معرفی ياران و اصحاب ائمه به عنوان الگوهای ملموس دينی پرداخته شده است. عمار ياسر، 

های شناخت حق از باطل  عنوان يكی از شاخص اش در دوران پیامبر )ص( به امیرالمؤمنین )ع( بوده که در زمان زندگی

های سیاه و سفید معاصر او را هم  ، عالوه بر روايت اتفاقات و حوادث زندگی عمار، شخصیت«روزگار عمار»معرفی شد. کتاب 

 بازگو کرده است.

 

. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. بنت اسد مهرا: روايت داستاني از زندگي بانو فاطمه  ريحانه:. زمانی، هاجر. 80

  9789640815236 شابک: وزيری. ص.128 .1398

  معلم مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های مذهبی تاريخ اسالم، زنان، داستانكلمات كليدي: 

سال قبل هجرت(، مادر امام علی)ع(، همسر ابوطالب و از زنانی است که جزو اصحاب  55« )فاطمه بنت اسد» كتاب:معرفي 

رود. او يازدهمین فردی )و در میان زنان، دومین زن( است که مسلمان شد و اولین زنی که با  پیامبر)ص( به شمار می

او نزد پیامبر   ه بنت اسد، نقل شده که نشان از جايگاه ويژهپیامبر)ص( بیعت کرد. از پیامبر)ص( سخنانی درباره فاطم

شهر مدينه است. در اين کتاب، روايتی داستانی از زندگی « بقیع»اسالم)ص( دارد. مقبرۀ فاطمه بنت اسد در قبرستان 

 شود. ، ارائه می«فاطمه بنت اسد»
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 ص.440 .1399. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهران. عالم، محضر خدا: نظارت الهي در قرآن. محمدقاسمی، حمید. 81

  9789644308093 شابک: رقعی.

  معلم مخاطب:

  اسالم، خدا شناسی، قرآنكلمات كليدي: 

ها و  ها و غفلت از اين حقیقت عامل تمام انحراف بختی ها و نیک درک حضور خدا سرچشمه همه سعادت معرفي كتاب:

آن است تا با نگاهی دقیق به آيات قرآنی، موضوع احاطه و حضور خدا در جهان هاست. در اين کتاب، سعی بر  بختی نگون

های درک حضور الهی و نیز ادب حضور در سیره انبیا و اولیای الهی، بررسی  هستی و آثار تربیتی توجه به حضور خدا و راه

 شود.

 

 شابک: رقعی. ص.134 .1399. نیستانکتاب : تهران. البالغه حالي از نهج و گزيده و حس. افروغ، عماد. 82

9786222087272  

  معلم مخاطب:

  البالغه، خطبه نهجكلمات كليدي: 

های حاکم  دينی ها و بی عدالتی رو هستیم که نسبت به دردها، مشكالت، بی البالغه با شخصیتی روبه در نهج معرفي كتاب:

کند. نويسنده تأکید کرده است که قصدش  را به مخاطب عرضه میالبالغه  هايی از نهج بسیار ناآرام است. کتاب حاضر گزيده

البالغه، در سه بخش  هايی حسب حال و مقام است، نه ترجمه و تفسیر. محتوای کتاب، به سیاق خود نهج صرفاً انتقال گزيده

 است. ها عرضه شده ها و حكمت ها، نامه خطبه

 

 شابک: وزيری. ص.64 .1399. نشر به: تهران. روي زيباآن  مجموعه ياران پیامبر:. پوروهاب، محمود. 83

9789640230848  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  داستان، سرگذشتنامه، اصحاب ائمهكلمات كليدي: 

های برتری  مالکهای آسمانی،  ای، مانند فرهنگ پیامبران و اولیای خدا و مكتب در فرهنگ اصیل و شايسته معرفي كتاب:

روش،  زيستی، صداقت، مجاهده و خلوص است و قهرمانانِ چنین فرهنگی، فرزانگانی درستكار، پاک براساس علم، معرفت، پاک

سراغ يكی از ياران  به« سرگذشت ياران پیامبر )ص(»های  اند. نويسنده در هر جلد از مجموعه کتاب آگاه، تالشگر و راستین

مصعب بن »خ اسالم رفته و زندگی پرافتخار اين دالوران را بررسی کرده است. در اين کتاب به زندگی پیامبر و قهرمانان تاري

 شود. اش در نشر اسالم و شهادت او، پرداخته می وقفه ، چگونگی اسالم آوردن، تالش بی«عمیر

 

 شابک: رقعی. ص.80 .1399. موسسه فرهنگی هنری قدر واليت: تهران. هايت باش مراقب جايزه. شعیبی، علی. 84

9789644956423  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم پايه تحصيلي:

  داستان های اخالقی، نوجوانان، گناهانكلمات كليدي: 

های خدا  توانند جايزه شوند که به سرعت می ، نوجوانان با گناهانی آشنا می«هايت باش مراقب جايزه»در کتاب  معرفي كتاب:

ها دست پیدا کنند.  بربايند. شیطان، سوگند خورده است که فرزندان آدم را فريب دهد و نگذارد به اين جايزه را از دستشان

های  ها دوری کنند و اراده قوی و انگیزه باال برای حفظ و مراقبت از جايزه کند که از آن شناخت گناهان به نوجوانان کمک می

 خدا پیدا کنند.
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 شابک: وزيری. ص.222 .1398. روز دهم: قم. آبادی، مرتضی وافی علی عباس لعبرة. ا قتيلمقتل . وافی، مرتضی. 85

9786009684748  

  معلم مخاطب:

  مقاتل، امامان، عاشوراكلمات كليدي: 

از مقاتلی است که با موضوع وقايع روز عاشورا با توجه به بیش از « مرتضی وافی»، اثر «العبره قتیل»مقتل  معرفي كتاب:

بیست مقتل مستند گزينش شده و با يک سیر منظم به زبان عربی و ترجمه فارسی، صبح روز عاشورا تا غروب آن و لحظه 

هاشم به  دهد. اين مقتل به شرح حماسه و فداکاری بیش از بیست نفر از اصحاب و بنی شهادت امام حسین )ع( را گزارش می

 پردازد. آمیز عاشورايیان، می همراه رجزها و سخنان حكمت

 

  9789640819951 شابک: رقعی. ص.78 .1398. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. وقف. افرافر، مرضیه. 86

  معلم مخاطب:

  تاريخ اسالم، ايران، فقهكلمات كليدي: 

خالصه ماند. کتاب حاضر به طور  وقف عمل نیک ماندگاری است که منافع آن نیز همچنان جاری باقی می معرفي كتاب:

دهد. سپس  های مختلف به خواننده می ای از آن آورده و تصويری کلی از وقف در زمان وقف را معرفی کرده است. تاريخچه

 واژگان کلیدی اين حوزه را تعريف کرده است. در فصل آخر نیز به موقوفات و کارکردهای آن پرداخته است.

 

 رقعی. ص.354 .1398. ها بهار دل: قم. نو به حماسه عاشوراهفت شهر عشق: نگاهي . خدامیان آرانی، مهدی. 87

  9786008449270 شابک:

  معلم مخاطب:

  تاريخ اسالم، امامان، قیام عاشوراكلمات كليدي: 

کنید و پس از آن، با حوادث  سوی مكه حرکت می در اين کتاب همراه با کاروان امام حسین )ع(، از مدينه به معرفي كتاب:

 کنید. شويد و قهرمانی حضرت زينب )س( را در سفر کوفه و شام، مطالعه می کربال و حماسه عاشورا، آشنا میمسیر مكه تا 

شناسي روان  

 

 شابک: رقعی. ص.80 .1399. نوشته: اصفهان. هاي پركاربرد مشاوره در مدرسه آزمون. امینی، بهمن. 88

9786003860230  

  معلم/ مشاور مخاطب:

  شناسی شخصیت ها، بهداشت روانی، روان آزمونكلمات كليدي: 

های ارزيابی، برای  شناسان در کنار ساير روش شناسی ابزارهايی هستند که مشاوران و روان های روان تست معرفي كتاب:

کنند. در مدرسه مشاوران با  ها استفاده می های مراجعان از آن شناختی و کشف توانمندی تشخیص مشكالت روان

های خود پیشرفت کمتری دارند و خواهان اين هستند که بدانند  کالسی رو هستند که نسبت به ساير هم انی روبهآموز دانش

 های موردنیاز برای سنجش اين موارد را در بردارد. چه توانمندی و استعداد خاصی دارند. اين کتاب تست
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 وزيری. ص.148 .1398. جالیز: فیض آباد. كودكاناختالل اضطراب اجتماعي . زيوری، نجمه/ تیمورزاده، سوده. 89

  9786227263084 شابک:

  معلم/ مشاور مخاطب:

  های اضطرابی، اضطراب اختاللكلمات كليدي: 

نامند و اضطراب اجتماعی يكی از انواع شايع اضطراب کودکان است. کتاب  عصر حاضر را عصر اضطراب می معرفي كتاب:

های تبیینی آن را در  تعريف کند، عوامل ايجاد اختالل اضطراب اجتماعی را شرح دهد، مدلکوشد اين اختالل را  حاضر می

 کودکان و نوجوانان بیان کند و در نهايت راهكارهای درمانی آن را ارائه دهد.

 

 .1399. بعثت: تهران. ماندانا پورسعید چگونه بر سكوت انتخابي غلبه كردم )براساس زندگي واقعي(.. ای، لیزا. 90

  9786004370738 شابک: رقعی. ص.48

  معلم مخاطب:

  های اضطرابی، داستان شناسی، اختالل روانكلمات كليدي: 

طور عادی قادر به تكلم است، اما  سكوت انتخابی يک اختالل اضطرابی است. فردی که اين اختالل را دارد به معرفي كتاب:

کند. نويسنده اين کتاب از اوايل کودکی و نوجوانی تا اوايل زندگی  صحبت نمیها يا با برخی از افراد  در برخی از موقعیت

را تجربه کرده است و در اين کتاب با به اشتراک گذاشتن تجربه خود، « سكوت انتخابی»کننده  بزرگسالی تأثیرات ناتوان

 دهد. چگونگی مديريت بهتر اين مسئله را توضیح می

 

 شابک: وزيری. ص.156 .1399. تیمورزاده: تهران. هاي رواني اجتماعي در باليا حمايت. نورباال، احمدعلی. 91

9786002388612  

  معلم مخاطب:

  شناسی، بهداشت روانی، حوادث طبیعی روانكلمات كليدي: 

و خیز مهم و بزرگ دنیاست و به همین دلیل ساالنه تلفات زياد جانی  ايران يكی از کشورهای حادثه معرفي كتاب:

 31شده در سطح جهان احتمال وقوع  نوع فاجعه يا بالهای شناخته 40شود. از  های سنگین مالی بر آن تحمیل می خسارت

زا هستند. اين حوادث  ها در ايران وجود دارد که سانحه زلزله، سیل و خشكسالی بیشتر از ساير انواع سوانح خسارت نوع از آن

شناختی همه عوارض  رو در اين کتاب در نگاهی روان ديدگان در پی دارد؛ از اين حادثه شناختی درازمدتی را برای ن عوارض روا

 گیرد. روانی و اجتماعی حوادث و باليای طبیعی، مورد بررسی قرار می

 

: تبريز. آغاجی سعید قره جبري و انواع فرعي آن. -رفتاري اختالل وسواسي -درمان شناختي. کالرک، ديويد.ا. 92

  9786007460931 شابک: وزيری. ص.484 .1399. هنر اول

  مشاور مخاطب:

  درمانی، وسواس شناسی، شناخت روانكلمات كليدي: 

شناختی است. اين  های روان ترين اختالل کننده ترين و ناتوان يكی از پیچیده« جبری –وسواسی »اختالل  معرفي كتاب:

شناس و کاردان را قربانی افكار مزاحم و  ها را متالشی کند و افراد باهوش، وظیفه ها را تباه و خانواده تواند زندگی اختالل می

هايی بهنجار يا نابهنجار رخ دهند. با  عنوان پديده نند بهتوا اعمال جبری غیرمنطقی نمايد. افكار وسواسی و اعمال جبری می

توانیم افراد مبتال به اختالل  شوند؟ چگونه می اين اوصاف چه زمانی افكار وسواسی يا اعمال جبری ناسازگار محسوب می

 دهد. طور مؤثر درمان کنیم؟ پاسخ به اين سؤاالت، محور مباحث کتاب حاضر را تشكیل می جبری را به -وسواسی 
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. مدار پیشگامان پژوهش: تهران. گرا و اضطراب با مروري بر نتايج يك پژوهش درماني مثبت روان. انوری، جالل. 93

  9786008529255 شابک: رقعی. ص.96 .1399

  مشاور مخاطب:

  درمانی، درمان اضطراب، روانكلمات كليدي: 

گرا به بررسی تأثیر آن در مديريت اضطراب، پرداخته  درمانی مثبت روانهای  در اين کتاب با مروری بر آموزه معرفي كتاب:

شود. سپس ابعاد  های مرتبط با آن، ارائه می شود. در گام نخست، مفهوم تنظیم شناختی هیجان و انواع راهبردها و نظريه می

شود. همچنین در کتاب،  بررسی می گرا و تأثیر آن بر درمان اضطراب، درمانی مثبت اضطراب، معرفی و مداخالت رويكرد روان

و پرسشنامه « بک»، نويسنده کتاب در اين زمینه به همراه پرسشنامه اضطراب «جالل انوری»نتايج حاصل از پژوهش 

 آمده است.« تنظیم شناختی هیجان»

 

دوپامين، هاي يك مغز شاد: نظر خود را براي افزايش سطح سروتونين،  عادت. برونینگ، لورتا گرزيانو. 94

 رقعی. ص.264 .1398. کتاب ارجمند: تهران. نسب مرتضی ارجمندی سید توسين و اندورفين بازسازي كنيد. اكسي

  9786002006578 شابک:

  معلم/ مشاور مخاطب:

  شناسی، حافظه، شادی روانكلمات كليدي: 

کارشده و شادمانی خود را در مدت  به  دستکنید در زندگی نیاز به شادی بیشتری داريد؟ پس  آيا احساس می معرفي كتاب:

دهد که چگونه با تربیت مغز خود ترشح مواد شیمیايی  ، نشان می«های يک مغز شاد عادت»روز افزايش دهید. کتاب  45

ای آشنا خواهید شد تا درک بهتری از نقش  بخش را در بدن تحريک کنید. شما در هر صفحه از کتاب با تمرين ساده شادی

 توسین و دوپامین(، پیدا کنید. بخش )سروتونین، اندورفین، اکسی های عصبی شادی دهنده انتقال

 

ات را دوباره بنويس: )سناريوهاي زندگي در تحليل رفتار  قصه زندگي. اسماعیل/ رحمتی، فهیمه موسوی، سید. 95

  9786003861879 شابک: رقعی. ص.216 .1399. نوشته: اصفهان. متقابل(

  معلم/ مشاور مخاطب:

  شناسی شخصیت شناسی، روان های رفتاری، روان مهارتكلمات كليدي: 

به مخاطب کمک کند بتواند به نقشة راه « تحلیل رفتار متقابل»کتاب حاضر در صدد است بر اساس نظرية  معرفي كتاب:

ها را تغییر دهد.در واقع به  گاهی يابد و آنبرد، آ ها رنج می زندگی، يعنی سناريوهای انتخابی خود در زندگی، که احتماالً از آن

های ناخوشايند تكراری زندگی را بشناسند و  هايی از ناخوداگاه خود دست يابند، تصمیم کند بتوانند به قسمت افراد کمک می

 ها، داستان زندگی خود را بازنويسی کنند. با تغییر اين تصمیم

 

 .1399. جالیز: فیض آباد. اجرايي مغز و جايگاه آن در اختالل يادگيريكاركردهاي . زيوری، نجمه/ ناصری، مصیب. 96

  9786227035803 شابک: وزيری. ص.120

  مشاور مخاطب:

  شناسی های روان يادگیری، جنبهكلمات كليدي: 

اجرايی، کند. نظريه وتاريخچة کارکردهای  کتاب حاضر در پنج فصل کارکردهای اجرايی مغز را بررسی می معرفي كتاب:

ريزی و خود تنظیمی و نیز رابطة کارکردهای  دهی و برنامه کاری، بازداری، سازمان های توجه، حافظة ها، مهارت ها و مؤلفه مدل

 اند. اجرايی و هوش و در نهايت انواع يادگیری و اختالل يادگیری و نقش کارکردها بر اختالل يادگیری در اين کتاب ارائه شده
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 .1399. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. «چگونه بزرگ نشويم!»يافته:  كودكي باز. عبدالعظیمکريمی، . 97

  9789640821756 شابک: وزيری. ص.388

  معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  بزرگساالن، کودک درونكلمات كليدي: 

و « ساز بیگانه»های  فروبستن نقش است؛« کتاب درون»و گشودن « کتاب بیرون»، بستن «کودکی بازيافته» معرفي كتاب:

، خالی کردن ذهن پرشده، شستن «حس گمشده»است. کودکی بازيافته، بازيافتن « ساز يگانه»های  بر کشیدن نقش

شده است. در اين کتاب، با نگاهی کودکانه، تالش  های تحريف شده و انگیزه های کدرشده و ويران کردن افكار شرطی چشم

کودکی »و « بازگشت به کودکی»های بزرگسال، از نو فراخوانده شود. اين کتاب در دو بخش  شده است تا کودکی آدم

 در آيینه آثار، نگاشته شده است.« بازيافته

 

دفتر : تهران. هاي اثربخش مقابله با خوددرمانگري نظارتي شناختي افسردگي: روش  مباني روان. افروز، غالمعلی. 98

  9789644307782 شابک: رقعی. ص.72 .1399. نشر فرهنگ اسالمی

  والدين/ معلم/ مشاور مخاطب:

  شناسی، افسردگی، اختالل روانی، درمان روانكلمات كليدي: 

های درمان افسردگی، بررسی  های مهم آن مؤثرترين روش در اين کتاب با تبیین علل اصلی افسردگی و نشانه معرفي كتاب:

برای « خوددرمانگری نظارتی»های غلبه بر افسردگی با هدف  ترين و مؤثرترين روش سادهشود. در بخش پايانی کتاب،  می

خواهند از ابتال به افسردگی پیشگیری کنند،  اند يا کسانی که می ای دچار افسردگی شده گونه کنند به افرادی که احساس می

 شود. ارائه می

 

. انجمن اولیا و مربیان: تهران. هاي تقويت شناختي حافظه وروش روانمباني . راد، مرجان افروز، غالمعلی/ حسنی. 99

  9789644512940 شابک: رقعی. ص.112 .1399

  معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  شناسی، حافظه روانكلمات كليدي: 

زندگی شخصی، ترين بستر هوش و سرمايه حیات فردی و اجتماعی است. اين توانايی ذهنی بر  حافظه، اصلی معرفي كتاب:

فردی، روابط اجتماعی و موفقیت تحصیلی و شغلی افراد بسیار تأثیرگذار است. هدف اين کتاب، پرداختن به  روابط بینِ

ماهیت حافظه، اهمیت حافظه، انواع حافظه، انواع اختالالت حافظه و فراموشی، عوامل مرتبط با ضعف يا تقويت حافظه و 

 های نوين پژوهشی است. تههای تقويت حافظه بر پايه ياف روش

 

مفاهيم الزم براي مشاوره . فرزانه/ نجاتی، ملیحه/ مروج، فرزانه/ صیادی، طاهره/ خان خانان، زهرا میراحمدی، سیده. 100

  9786227354140 شابک: رقعی. ص.148 .1399. بان قلم: شیراز. تحصيلي

  معلم/ مدير/ مشاور مخاطب:

  مشاوره آموزشی، پیشرفت تحصیلیشناسی،  روانكلمات كليدي: 

ويژه افرادی که قصد موفقیت در کنكور و ورود  آموزان و دانشجويان مفید است؛ به مشاوره تحصیلی برای دانش معرفي كتاب:

شناسی است که سواد و تجربه  توانند بهره زيادی از مشاوره تحصیلی ببرند. مشاور تحصیلی، روان ها را دارند می به دانشگاه

ها و  آموزان و دانشجويان را دارد. در اين کتاب با ارائه مباحثی چون انواع مشاوره، نظريه ی در افزايش توان تحصیلی دانشکاف

يابی،  شناسی رشد کودک و نوجوان، مشكالت ناشی از ناتوانی در هويت شناسی رشد، روان شناسی، روان مفاهیم مهم روان

 برای مشاوره تحصیلی الزم است بدانید، ارائه شده است. ضرورت مشاوره تحصیلی و...، هر آنچه که
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 شابک: رحلی. ص.160 .1399. المللی گاج بین: تهران. شناسي كنكور روان طاليی: میكرو. نطنزی، فاطمه جعفری. 101

9786220304807  

  آموز دانش مخاطب:

  يازدهم علوم انسانی پايه تحصيلي:

  شناسی روانکنكور، تست، كلمات كليدي: 

هايی موجز و مملو از نكات آموزشی به همراه  درسنامه  بوده که با ارائه در اين کتاب، تالش نويسنده بر اين  معرفي كتاب:

که با   های گوناگون افزايش يابد. همچنین، مؤلف تالش کرده های متنوع و مفهومی، میزان موفقیت داوطلبان در آزمون تست

ذکر است، مطالب اين کتاب  گردد. شايان   آموزشی آن مبحث، ارائه  ر بخش، بهترين شیوهتوجه به مفاهیم درسی ه

آموزان و داوطلبانی است که  صورت چكیده در قالب جداول و نمودارها، آموزش داده شده و مناسب برای دانش درحدامكان به

 ممكن دست يابند.  خواهند در کمترين زمان به بهترين نتیجه می

 

. اساس تيپ شخصيتي او تربيت كنم؟ ها: چگونه فرزندم را بر هنر شناخت بچه. تیگر، پل.دی/ تیگر، باربارا بارون. 102

  9786005334968 شابک: وزيری. ص.544 .1398. کتاب طه: قم. زاده مقدم، محسن زندی مهرناز باشی

  آموز/ معلم/ مدير/ مشاور والدين/ دانش مخاطب:

  يازدهم، دوازدهمدهم،  پايه تحصيلي:

  های شخصیتی، شناخت، والدين، کودکان تیپكلمات كليدي: 

شناسی به  های ارزشمند روان اند براساس يكی از نظريه نويسندگان اين کتاب در گام نخست، سعی کرده معرفي كتاب:

شخصیتی هر تیپ را های  های واقعی از کودکان، خصوصیت معرفی شانزده تیپ شخصیتی بپردازند و با ارائه داستانک

های تربیتی سازگار با تیپ ويژه شخصیت هر کودک يا نوجوان را  ها روش صورتی ملموس بیان کنند. در گام بعدی، آن به

 کنند. معرفی می

 رياضي

 

. ها( آموزش و كتاب كار آمار و احتمال پايه يازدهم )ويژه مهندس. زاده، رسول/ صادقی، محمدجمال حاجی. 103

  9786008792314 شابک: رحلی. ص.174 .1398. خوشخوان: تهران

  آموز دانش مخاطب:

  فیزيک -يازدهم رياضی پايه تحصيلي:

  ها، رياضیات کتاب کار، تمرينكلمات كليدي: 

آموزان پايه يازدهم، تهیه شده است. در اين  دانش« آمار و احتمال»اين کتاب بر پايه مطالب درسی کتاب  معرفي كتاب:

شده تا کاربرد منطق را  ها و معماهای گوناگونی از منطق رياضی، ارائه ضمن توضیح تئوريک هر درس، مثالکتاب 

های تشريحی در هر فصل، ارائه شده است. ارائه مطالب خارج از  حل آموزان لمس کنند. همچنین، مسائل نمونه با راه دانش

 های کتاب است. منظور تعمیق مطالب مورد بحث از ديگر ويژگی کتاب نیز به
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  9789644863974 شابک: وزيری. ص.416 .1399. مبتكران: تهران. تاريخ احتمال. قاسم وحیدی اصل، محمد. 104

  معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  رياضیات، تاريخ علمكلمات كليدي: 

مفهوم احتمال و چیستی ای از رياضیات است. اين کتاب مختصری از سیر تحول  نظرية احتمال شاخه معرفي كتاب:

های حضور آن به  های تاريخی در انواع زمینه بسترهای رشد و نمو آن، و دستاوردهای ارزشمند دانشوران را در طول دوره

آوردن  ای از رياضیات؛ قرن هفدهم و دوران شكوفايی احتمال در اروپا؛ روی کشد. کتاب سه فصل کلی دارد: خالصه تصوير می

به احتمال، تأسیس مكتب روسی احتمال، وضعیت نظرية احتمال در اروپا و در اين اوان، و آغاز و پايان دانان روسی  رياضی

 اصل موضوعی سازی.

 

 شابک: وزيری. ص.336 .1398. خوشخوان: تهران. جبر مقدماتي )از مقدمات تا المپياد(. مختاری، کريم. 105

9786008792260  

  آموز/ معلم دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم تحصيلي:پايه 

  راهنمای آموزشی، رياضیات، المپیادكلمات كليدي: 

اين کتاب با هدف پوشش همه مباحث جبر در المپیاد رياضی تا سطح مرحله اول و تا حدودی مرحله دوم،  معرفي كتاب:

، «آموزش مفاهیم تابع و معادالت»، «ای های جبری چندجمله آشنايی با عبارت»تهیه شده است. مباحث اين کتاب شامل 

های  آزمون»، و «های گذشته بندی سؤاالت المپیاد سال جمع»، «درسنامه کامل و مفهومی»، «های جبری بررسی نامساوی»

 است.« سازی المپیاد رياضی شدۀ المپیاد رياضی مناسب برای آماده بندی طبقه

 

: تهران. هاي جديد در هندسه هندسه به روش نوين، همراه با افقمباني هندسه: بررسي دقيق . نصیری، محمود. 106

  9789643957575 شابک: رحلی. ص.594 .1399. مبتكران

  معلم مخاطب:

  هندسهكلمات كليدي: 

های هندسه؛ روشی جديد در ساختن هندسه از  ای کامل است از مبانی و مفهوم کتاب مرجع حاضر دوره معرفي كتاب:

ها با تكیه بر  ها و فعالیت های هندسه اقلیدسی؛ مثال های دقیق قضیه ها و اثبات  تا پیشرفته؛ تعريف های ابتدايی مفهوم

 ها. های هندسی و کاربرد آن های جديد و نو در هندسه؛ بررسی جامعی از تبديل های مهم و مشهور؛ مبحث مسئله

 

  9786008792086 شابک: وزيری. ص.312 .1399. خوشخوان: تهران. معادالت تابعي. جعفری، محمد. 107

  آموز/ معلم دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  راهنمای آموزشی، رياضیات، المپیادكلمات كليدي: 

جای متغیرهای معمولی، تابع است. در اين کتاب، ابتدا  ها به آن  معادالت تابعی، معادالتی هستند که مجهول معرفي كتاب:

ای  های درسنامه گردد. سپس، ضمن ارائه مثال شويد، مطرح می رو می ها روبه مفاهیمی از تابع که در حل معادالت تابعی با آن

های غیرکالسیک  تر حل معادالت تابعی )متوسط( و روش های کالسیک هايی برای يادگیری توابع )ساده(، روش دارای تمرين

 شود. ه میدر حل معادالت تابعی )پیشرفته(، ارائ
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 ادبيات فارسيزبان و 

 

 .1399. مؤسسه فرهنگی آرمان رشد: تهران. پاسداشت ايران در اشعار استاد شهريار. دل، محمدتقی سبک. 108

  9789648310801 شابک: وزيری. ص.280

  معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  شاعران، شعر فارسی، نقد ادبیكلمات كليدي: 

خوبی   سازد و در اشعارش به  شعرش بازتاب روحیه يک ملت را کامال آشكار میعنوان شاعر ملی در   شهريار به معرفي كتاب:

از عهده آن برآمده که روح جمعی مردم ايران را نشان دهد. استاد با آگاهی از تأثیرات اجتماعی و فرهنگ جامعه، خود را جدا 

کوشد در پرتو واقعیت و در راستای   واهد مُرد، میداند و با درک اين حقیقت که اگر جامعه را از شاعر بگیرند او خ  از مردم نمی

هايشان بگريد. در اين کتاب  شود و در غصه هايشان شاد  حرکت تكاملی جامعه، هماهنگ با نیازهای مردم و همراه با شادی

 ، بررسی شده است.«شهريار»در اشعار « هويت ملی»موضوع 

 

  9786222087876 شابک: رقعی. ص.208 .1399. کتاب نیستان: تهران. درنگي در سكوت عرفاني. ولیئی، قربان. 109

  معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  ادبیات فارسی، عرفان، سیر و سلوکكلمات كليدي: 

و با نگاهی به برخی از « سكوت و خاموشی در ادبیات و عرفان ايرانی اسالمی»اين کتاب درباره موضوع  معرفي كتاب:

مقاالت »، «الهدايه مصباح»، «العباد مرصاد»، «رساله قشیريه»، «المحجوب کشف»ايران نظیر  ترين آثار ادبی عرفانی مهم

و برخی ديگر از متونی از اين دست، نگارش يافته است. نويسنده در اين کتاب، انواع خاموشی در عرفان « مافیه فیه»، «شمس

ک عرفانی و فلسفه سكوت و خاموشی و سخن اسالمی، تحلیل محتوای چرايی خاموشی عرفانی، خاموشی در منازل سلو

 گفتن در فلسفه و عرفان ايرانی اسالمی را مورد توجه قرار داده است.

 

 رقعی. ص.256 .1398. آشنايی: تهران. ديوان كامل بانوي ادب پارسي پروين اعتصامي. اعتصامی، رخشنده )پروين(. 110

  9786009988792 شابک:

  دانشجومعلمانآموز/ معلم/  دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ادبیات فارسی، زنان، شعركلمات كليدي: 

« الشعرای بهار ملک»ای از  است که با مقدمه« پروين اعتصامی»اين کتاب ديوان کامل بانوی ادب پارسی  معرفي كتاب:

ز نامدارترين زنان شاعر پارسی است. اشعار اجتماعی شاعر، اديب و نويسنده معاصر ايرانی، مزين شده است. پروين اعتصامی ا

درد را  و تمثیلی او پر از حكمت، اخالق و خیرخواهی است. او بارها و بارها از فقر، رنج و درد محرومان ياد و مرفهان بی

چشم  خواهد اهمیت کسانی را نشان دهد که در جامعه به های اشیای گوناگون می کند. وی با نقل مناظره نكوهش می

 شود. اشعار پروين در قالب قصیده، مثنوی، مقطعات و تمثیالت سروده شده است آيند و حقوق آنان ناديده گرفته می نمی
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کانون انديشه جوان, : تهران. رؤياي وارونگي: نقد و بررسي سورئاليسم در ادبيات و هنر. اشرف سمنانی، بهروز. 111

  9786001593451 شابک: رقعی. ص.160 .1398. نشر به

  معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  ادبیات فارسیكلمات كليدي: 

های تاريخی و  برای درک مكتب سوررئالیسم ونیز تطبیق اصول آن در آثار ادبی و هنری، بهتر است سرچشمه معرفي كتاب:

شود. کتاب حاضر با های ديگر روشن  گیری اين مكتب بررسی شوند و نسبت آن با مكتب اجتماعی و حتی سیاسی شكل

ها، اين موضوع را در دو بخش مجزای غرب و ايران بررسی کرده  ها و مثال شناسانه و با تأکید بر ذکر مصداق رويكردی جريان

 است.

 

  9786003207745 شابک: رقعی. ص.108 .1399. شهر قلم: تهران. حافظ شعر: سی. لزرغالمی، حديث. 112

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم تحصيلي:پايه 

  شاعران، شعر، نقد ادبیكلمات كليدي: 

شويد و در هر کتاب زندگینامه، تحلیل  با زندگی شاعران برجسته ايران آشنا می« سی شعر»در مجموعه  معرفي كتاب:

برگزيده از او، پرداخته و سی غزل « حافظ شیرازی»شود. در اين کتاب به زندگی  اشعار و نحوه خوانش اشعار، ارائه می

 شود. می

 

  9786003207721 شابک: رقعی. ص.56 .1399. شهر قلم: تهران. خيام شعر: سی. اصغر سیدآبادی، علی. 113

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  شاعران، شعر، نقد ادبیكلمات كليدي: 

شويد و در هر کتاب زندگینامه، تحلیل  شاعران برجسته ايران آشنا میبا زندگی « سی شعر»در مجموعه  معرفي كتاب:

 شود. و سی رباعی برگزيده از او، پرداخته می« عمر خیام»شود. در اين کتاب به زندگی  اشعار و نحوه خوانش اشعار، ارائه می

 

  9786003208131 شابک: رقعی. ص.288 .1399. شهر قلم: تهران. فردوسي شعر: سی. اصغر سیدآبادی، علی. 114

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  شاعران، شعر، نقد ادبیكلمات كليدي: 

شويد و در هر کتاب زندگینامه، تحلیل  با زندگی شاعران برجسته ايران آشنا می« سی شعر»در مجموعه  معرفي كتاب:

و سی پاره برگزيده از او، پرداخته « ابوالقاسم فردوسی»اين کتاب به زندگی شود. در  اشعار و نحوه خوانش اشعار، ارائه می

 شود. می

 

. نشر کانون انديشه جوان, به: تهران. شاعر هشت هزار ساله: سيري در افكار و اشعار احمد عزيزي. دانیالی، مرضیه. 115

  9786001593420 شابک: رقعی. ص.144 .1398

  معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  نقد ادبی، شاعرانكلمات كليدي: 

های شاخص، واکاوی  ای شاخص از شاعران تأثیرگذار دينی است. شرح زندگی، فعالیت احمد عزيزی نمونه معرفي كتاب:

شطحیات، بررسی تحلیلی اشعار دينی و تبیین انعكاس حوادث مهم اجتماعی در اشعار عزيزی محتوای اين کتاب را شكل 

 اند. داده
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 شابک: وزيری. ص.222 .1399. پرنیان انديش: تهران. هاي بلوچي مكراني )جلد دوم( كنايه. نور، اسماعیل چشم. 116

9786226664448  

  معلم مخاطب:

  المثل، فرهنگ عامه ضربكلمات كليدي: 

صنعت ادبی کنايه  آمیز رونقی مضاعف دارد. در اين کتاب در فرهنگ زبانی ما ايرانیان، کنايه و سخنان کنايه معرفي كتاب:

است. کتاب دو فصل دارد: آراية کنايه و کاربردهای آن؛ بررسی و توصیف کنايات در  در ادبیات غنی قوم بلوچ مطالعه شده

 بلوچی مكرانی.

 

 شابک: رقعی. ص.236 .1398. مرسل: کاشان. گلستان سعدي. الدين سعدی شیرازی، شیخ مصلح. 117

9789648288797  

  معلم مخاطب:

  ادبیات فارسی، شاعران، نثركلمات كليدي: 

ای از اشعار و  است. اين کتاب، مجموعه« گلستان سعدی»از کتاب « محمدعلی فروغی»اين کتاب تصحیح  معرفي كتاب:

های پندآموز اخالقی است. در اين اثر سخنان و اشعاری نغز از سعدی شیرازی درباره سیره پادشاهان، اخالق  حكايت

یلت قناعت، فوايد سكوت و خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، آثار تربیت و آداب صحبت کردن آمده درويشان، فض

است. در هر يک از موضوعات فوق، ابتدا حكايتی نقل شده و سپس اشعاری در رابطه با آن موضوع سروده شده است. در 

آمیز دارد، ذکر شده   اشاره به مطلبی اخالقی و حكمتها   صورت نظم و نثر که هر کدام از آن پايان نكاتی ظريف و لطیف به

 است.

 

  9789641560609 شابک: رقعی. ص.384 .1399. قو: تهران. مثنوي جوان. ربانی، جعفر. 118

  آموز/ معلم دانش مخاطب:

  يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ادبیات فارسی، شاعران، مثنویكلمات كليدي: 

دو بخش تدوين شده است. بخش اول که گزيده مثنوی است و خود شامل چهار قسمت است:  اين کتاب در معرفي كتاب:

، و «ابیات ناظر بر احاديث و روايات نبوی )ص(»، «ابیات ناظر به آيه يا آياتی از قرآن کريم»، «ها ها و داستان قصه»

ها بدون شرح  يافته است. حكمت ها، اختصاص جز حكمت بخش دوم کتاب نیز به شرح ابیات بخش اول، به«. ها حكمت»

 آورده شده است.

 

 شابک: رقعی. ص.224 .1399. کتاب طه: قم. فرهنگ لغت خودماني نگارش خالق:. رضا باقريان موحد، سید. 119

9786227260038  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ها نامه واژهآموزان،  خالقیت، دانشكلمات كليدي: 

های کشف خالقیت و ارتباط برقرار کردن بین دانش )گردآوری اطالعات( و بینش  اين کتاب، يكی از راه معرفي كتاب:

آموزان برای لغت يا مفهوم مورد نظر، معنا و ترکیب تولیدی خود را در قالب يک ترکیب  )پردازش اطالعات( است؛ دانش

سازند و  های ادبی جالب و جديد می بی و اطالعات علمی خود را با هم تلفیق کرده، ترکیبها ذوق اد کنند. آن ادبی، ارائه می

های نوجوانان و جوانان اين سرزمین )از  کنند. اين کتاب خالصه ديدگاه شور و نشاط خاصی را در کالس نگارش تجربه می

 است.« دنیا و مافیها»باره ساله دانشگاه فرهنگیان قم( در25ساله کالس هفتم تا دانشجوی 13آموز  دانش
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 هاي خارجي زبان

 

. آوند دانش: تهران. حسینی، زهرا سلیمیان فائقه شاه (.TEFLطرح درس آموزش زبان انگليسي ). مكسوم، میشل. 120

  9786222620127 شابک: وزيری. ص.350 .1399

  معلم مخاطب:

  انگلیسیراهنمای آموزشی، برنامه ريزی درسی، زبان كلمات كليدي: 

درسی را در اختیارتان   کننده های خالقانه و سرگرم اين راهنمای معتبر و کامل، منابعی برای طراحی فعالیت معرفي كتاب:

های مفید برای آموزش زبان انگلیسی به تمام سنین آشنا  های آموزشی مختلف و ايده گام شما را با مدل به گذارد و گام می

  های طراحی برنامه مروری کلی بر روش»، «آموزش زبان انگلیسی  در حوزه  های اولیه پیشرفت ها و روش»کند. در کتاب  می

ترفندهايی »، «صورت روزانه و هفتگی درسی به  مروری بر طراحی برنامه»، «های انتقال کالسی نگاهی به روش»، «درسی

 و...، ارائه شده است.« ها ساير روش  درباره و اطالعاتی PPPمزايا و معايب »، «تمرين  کردن برگه برای نوشتن و کپی 

 

فيلمبوک جامع زبان انگليسي خط . نیا، فهیمه/ باقری، فهیمه عسكری ازغندی، مجید/ ذوالفقاری، مهدی/ سمائی. 121

  9786008431435 شابک: رحلی. ص.124 .1399. خط سفید: سبزوار. (FilmBook10سفيد پايه دهم )

  آموز دانش مخاطب:

  دهم تحصيلي:پايه 

  آموزش و يادگیری، زبان انگلیسیكلمات كليدي: 

های  افزار آموزشی به همراه فايل آموز، نرم شامل کتاب دانش« بوک خط سفید فیلم»اين کتاب از مجموعه  معرفي كتاب:

امل ارائه است. مطالب کتاب ش  «AR»آموز و همچنین صفحات جادوواقعیتِ افزوده  صوتی مربوط به محتوای کتاب دانش

های متنوع، و محیط گرافیكی بسیار جذاب و انگیزشی است. هر مبحث، از درسنامه، تمرين،  درسنامه جامع به همراه تمرين

باشد و از راحت به  اساس استاندارد آزمون کنكور می های تشريحی تشكیل شده که بر ای و پاسخ های چهارگزينه پرسش

 بندی شده است. دشوارتر، طبقه

 

فيلمبوک جامع زبان انگليسي خط سفيد پايه . زاده، کیوان عسكری ازغندی، مجید/ ذوالفقاری، مهدی/ محمدی. 122

  9786008431480 شابک: رحلی. ص.128 .1399. خط سفید: سبزوار. (FilmBook12دوازدهم )

  آموز دانش مخاطب:

  دوازدهم پايه تحصيلي:

  انگلیسیآموزش و يادگیری، زبان كلمات كليدي: 

های  افزار آموزشی به همراه فايل آموز، نرم شامل کتاب دانش« بوک خط سفید فیلم»اين کتاب از مجموعه  معرفي كتاب:

است. مطالب کتاب شامل ارائه   «AR»آموز و همچنین صفحات جادوواقعیتِ افزوده  صوتی مربوط به محتوای کتاب دانش

و محیط گرافیكی بسیار جذاب و انگیزشی است. هر مبحث، از درسنامه، تمرين،  های متنوع، درسنامه جامع به همراه تمرين

باشد و از راحت به  اساس استاندارد آزمون کنكور می های تشريحی تشكیل شده که بر ای و پاسخ های چهارگزينه پرسش

 بندی شده است. دشوارتر، طبقه
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فيلمبوک جامع زبان انگليسي خط سفيد . فهیمه/ مقصود، نويدعسكری ازغندی، مجید/ ذوالفقاری، مهدی/ باقری، . 123

  9786008431442 شابک: رحلی. ص.120 .1399. خط سفید: سبزوار. (FilmBook11پايه يازدهم )

  آموز دانش مخاطب:

  يازدهم پايه تحصيلي:

  آموزش و يادگیری، زبان انگلیسیكلمات كليدي: 

های  افزار آموزشی به همراه فايل آموز، نرم شامل کتاب دانش« بوک خط سفید فیلم»اين کتاب از مجموعه  معرفي كتاب:

است. مطالب کتاب شامل ارائه   «AR»آموز و همچنین صفحات جادوواقعیتِ افزوده  صوتی مربوط به محتوای کتاب دانش

. هر مبحث، از درسنامه، تمرين، های متنوع، و محیط گرافیكی بسیار جذاب و انگیزشی است درسنامه جامع به همراه تمرين

باشد و از راحت به  اساس استاندارد آزمون کنكور می های تشريحی تشكیل شده که بر ای و پاسخ های چهارگزينه پرسش

 بندی شده است. دشوارتر، طبقه

 شناسي زيست

 

كورونا ويروس  بدانيم:  19آنچه الزم است درباره كوويد . ها و متخصصین برجسته کشور اساتید دانشگاه. 124

  9786002388773 شابک: پالتويی. ص.232 .1399. تیمورزاده: تهران. يافته و بيماري نوپديد ناشي از آن جهش

  والدين/ معلم/ مدير مخاطب:

  ها بیماریكلمات كليدي: 

های  با ويروس، نشانهاست. آشنايی  19کتاب حاضر حاوی اطالعاتی علمی و کاربردی دربارۀ ويروس کوويد  معرفي كتاب:

، کرونا و دستگاه گوارش، 19آن، چگونگی پیشگیری از آلودگی، مشكالت تنفسی و تنفس مصنوعی، قابلیت درمان کوويد 

 های تصويربرداری از جمله موضوعات کتاب هستند. عوارض ويروس در مغز و اعصاب، و تشخیص با روش

 

 رحلی. ص.106 .1399. شهر قلم: تهران. حسن ساالری پستانداران. بريتانیكا:دانشنامه تصويری . گروه نويسندگان. 125

  9786003203655 شابک:

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ادبیات کودک و نوجوان، پستانداران، حیوانات، دانشنامهكلمات كليدي: 

های جالب اطالعات  ها و تصويرسازی با ارائه عكس« دانشنامه تصويری بريتانیكا»مجموعه در اين کتاب از  معرفي كتاب:

خوار  حشره»ها  ترين آن ها از کوچک های خاص ظاهری و رفتاری آن مفیدی را درباره چرخه زندگی پستانداران و ويژگی

 آوريد. دست می به« وال کبود»ها  ترين آن تا بزرگ« دراز پوزه

 

 شابک: رحلی. ص.110 .1399. شهر قلم: تهران. حسن ساالری فناوري. دانشنامه تصويری بريتانیكا:. نويسندگانگروه . 126

9786003203594  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  کودکان و نوجوانان، فناوری، دانشنامه تصويریكلمات كليدي: 

تان از جهان  شما و شناخت  های روزانه  شويد که عادت وارد دنیای اختراعات میبا مطالعه اين کتاب  معرفي كتاب:

و...، که برای زندگی شما « دی وی دی»، «بُعدی فیلم سه»، «پاد آی»هايی مانند   کنند؛ اختراع تان را دگرگون می پیرامون

 ها برايتان دشوار است.  اند و تصور زندگی بدون آن ضروری شده
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 زمين: راهنماي جوانان براي حفاظت جهان ما.  بان كره ديده. ول، مارتین/ برنی، ديويد/ ديكس، لین/ فیو، راجر برم. 127

  9786004771887 شابک: رحلی. ص.98 .1398. شرکت انتشارات فنی ايران: تهران. امید اقتداری

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  محیط زيست، زمینكلمات كليدي: 

در حال حاضر، کرۀ زمین تنها سیارۀ شناخته شدۀ قابل زندگی است. بنابراين بايد در حفظ آن کوشید.  معرفي كتاب:

شدن از آثاری است که  ها از بهترين اقدامات است. در اين راستا، نخستین گام، آگاه کاهش مصرف منابع و تقسیم عادالنة آن

دهد تا زمین را بهتر بشناسد. افزايش بیش از حد  ند. کتاب حاضر ديدی کلی به مخاطب میگذار ها بر جهان می انسان

برداری از دريا، شكار جانوران،  جمعیت، بحران جنگل، خطرهای آلودگی، قربانیان سیل، سوخت کثیف، بحران آب، بهره

تاب مصور است تا درک مفاهیم پروری از جمله مباحث کتاب هستند. ک جانوران در معرض خطر انقراض، قحطی و دام

 تر باشد. راحت

 

دستگاه  هاي قلب و عروق،  بيماري بار، غذاهای شفابخش: يان درمانی غذاهای ز فرهنگ تغذيه و رژيم. جو شوارکز، . 128

 شابک: پالتويی. ص.72 .1399. تیمورزاده: تهران. راد علی ابطحی تنفس، كليه و مجاري ادراري، خون.

9786002388636  

  معلم مخاطب:

  رژيم غذايی، دستگاه گردش خون، دستگاه گوارشكلمات كليدي: 

های قلب و  درمانیِ مربوط به بیماری جلدی، به موضوع فرهنگ تغذيه و رژيم ای هشت کتاب حاضر از مجموعه معرفي كتاب:

کتاب محتوايی کاربردی دربارۀ شود. در هر بخش از  های تنفس، کلیه و مجاری ادراری، و خون مربوط می عروق و دستگاه

 ها آمده است. های يكی از اين دستگاه تغذيه و بیماری

 

. شرکت نشر ديدار پارسیان: تهران. شناسي مفاهيم اوليه فناور ي نانو و كاربردهاي آن در زيست. ساعدی، سعید. 129

  9786005592634 شابک: وزيری. ص.160 .1398

  آموز/ معلم دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم تحصيلي:پايه 

  شناسی تكنولوژی، نانو، زيستكلمات كليدي: 

شويد. پس از آن کاربردهای فناوری  در اين کتاب ابتدا با زندگی و حیات در ابعاد کوچک و نانويی آشنا می معرفي كتاب:

ی کاربردهای اين فناوری در زمینه شود. در يک فصل جداگانه به بررس ها بیان می نانو در زمینه تشخیص و درمان بیماری

های بعدی، مخاطب با کاربردهای فناوری نانو در زمینه پزشكی  شود. در فصل تشخیص و درمان سرطان پرداخته می

شناسی )آشنايی با مواد نانويی  گردد. فصل آخر کتاب نیز در زمینه نانو سم بازساختی، مهندسی بافت و علوم اعصاب، آشنا می

 ها بر سالمت انسان( است. آنسمی و تأثیر 
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 شابک: رحلی. ص.111 .1398. نانو: تهران. ساز كنكور شناسي، شبيه نانو كنكور زيست. هیات مؤلفان. 130

9786226357272  

  آموز دانش مخاطب:

  دوازدهم علوم تجربی پايه تحصيلي:

  شناسی کنكور، تست، زيستكلمات كليدي: 

های  سؤالی شامل تست 50آزمون  30شناسی نظام آموزشی است که  جامعی بر زيستاين کتاب، مرور  معرفي كتاب:

های تشريحی را تحت پوشش  ( همراه با پاسخ1398های اخیر کنكور سراسری )با تأکید بر کنكور  تألیفی مشابه سؤاالت سال

های قوی کنكور  اليی در حل تستها به توانايی با شده که با حل آن هايی طرح  دهد. در انتهای هر مبحث، تست قرار می

 خواهید رسید.

 اي سواد رسانه

 

 شابک: وزيری. ص.64 .1399. آرين: تهران. پنج گفتار درباره اخبار جعلي. غالمرضا فلسفی، سید. 131

9786227175011  

  آموز/ معلم دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  نگاری روزنامهمنابع اطالعاتی، كلمات كليدي: 

های رساندن آن به مخاطب در دنیای امروز، سبب شده است تشخیص اخبار  دسترسی راحت به خبر و شیوه معرفي كتاب:

جعلی از اطالعات درست و اخبار واقعی مشكل باشد. در اين کتاب دربارۀ اخبار جعلی، از متون نوشتاری و تصويری گرفته تا 

های شناسايی اين  خوانیم. شیوه ها بر افكار عمومی، می ولید ديپ فیک و آثار زيانبار آنها و نقش هوش مصنوعی در ت فیلم

ای، ديجیتالی  ای، شرح داده شده است. نقش سواد رسانه های رسانه جعلیات، چه برای مخاطب عام و چه خبرنگاران و سازمان

 عات است.و خبری در مواجهه با اطالعات نادرست و اخبار جعلی نیز از ديگر موضو

 

 وزيری. ص.124 .1399. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. سواد خبري. فلسفی، سید غالمرضا/ سلیمی، مريم. 132

  9789640821565 شابک:

  آموز/ معلم/ کارشناسان دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  آموزش و يادگیری، سواد رسانه ایكلمات كليدي: 

ها در  آموزان دوره دوم متوسطه جهت توانمندسازی آن به دانش« سواد خبری»اين کتاب با هدف آموزش  كتاب:معرفي 

شناخت، انتخاب و ارزيابی خبر در چهار بخش نوشته شده است. ايده کلیدی تألیف کتاب، عبارت از هفت پرسش سواد 

شده که  نی برخوردارند. برخی مفاهیم اساسی انتخابخبری است که در درک و تحلیل خبر از اعتبار علمی و کاربردی جها

 باشد. برگرفته از ايده کلیدی کتاب است شامل سواد، خبر، گزارش، عناصر خبری، اعتبار خبر و شفافیت خبر می
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 شعر

 

 شابک: رقعی. ص.276 .1399. پرتقال: تهران. پناه نغمه يزدان اينجا، در دنياي واقعي.. پكر، سارا پنی. 133

9786222740030  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانكلمات كليدي: 

ها بايد  حال نیست و از نظر آن کافی خوش  است که به نظر مادر و پدرش به اندازه  ساله ، پسری يازده«وِر» معرفي كتاب:

دهد تنها باشد تا بتواند  ها ارتباط برقرار کند؛ اما او ترجیح می اش کار کند تا تنها نباشد و با آدم يت روابط اجتماعیروی تقو

خاطر، پدر و مادرش او را  همین در اتاقش و در افكارش غرق شود و به دنیايی که در ذهنش دارد، بپردازد تا دنیای واقعی. به

 کند... . چیز تغییر می همه شود، بیند و با او دوست می را می« جولین»تی ور، فرستند. وق به کمپ تابستانی می

 

 شابک: رقعی. ص.80 .1399. نشر گويا: تهران. ها پاي رفتن داشتند اگر درخت شعر شباب:. شفیعی، کمال. 134

9786227094497  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  انواع ادبی، شعر فارسی، جوانانكلمات كليدي: 

کتاب حاضر مجموعه اشعاری است که برای جوانان دبیرستانی انتخاب شده است. شاعر از بیان هنری، برای  معرفي كتاب:

های  ، از نگاه«سطرهای خیسِ چشمِ مادرم»پرورش تماشای شاعرانه و انديشمندانه مخاطب بهره گرفته است. شاعر در شعر 

 از خون گريه کردن انارها. در شعر... .« جدايی»گويد که مانند يک کتاب، خواندنی است و در شعر  میای  ساده

 

  9786227094466 شابک: رقعی. ص.72 .1399. نشر گويا: تهران. آلزايمر شعر شباب:. شامانی، طیبه. 135

  آموز دانش مخاطب:

  دوازدهم پايه تحصيلي:

  فارسی، نوجوانان انواع ادبی، شعركلمات كليدي: 

های اشعار، ابراز عواطف  اشعار اين کتاب را خودِ شاعر برای نوجوانان انتخاب کرده است. از بارزترين ويژگی معرفي كتاب:

فهمم از فارسی، از زيست. جز  چیزی نمی»گويد:  ، می«تا لحظه آخر»ها عاشقانه هستند. در شعر  نوجوانی است و بیشتر آن

شاعر معتقد «. کشم يک قلب در گوشه دفتر ه من نیست. کارم فقط اين است تا لحظه آخر، هی میعشق تو چیزی در کل

 تواند نقش معشوق را از ذهنش پاک کند. هم نمی« آلزايمر»است که حتی 
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 شابک: رقعی. ص.64 .1399. نشر گويا: تهران. باز هم كه دير آمدي شعر شباب:. سپاهی يونسی، عباسعلی. 136

9786227094480  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  انواع ادبی، شعر فارسی، جوانانكلمات كليدي: 

اين کتاب مجموعه اشعاری است که شاعر برای جوانان دبیرستانی انتخاب کرده است. او نگاهی انسانی به  معرفي كتاب:

آثارش بسیار محسوس است. شاعر با مضامین بسیار در دسترس، مفاهیم عمیق طبیعت و عناصر زندگی دارد و عاطفه در 

ام گاهی از رود، حال  کشم از کوه، شرمنده گاهی خجالت می»گويد:  می« سوال»زندگی را به شعر تبديل کرده است. در شعر 

 «... .قرار»در شعر .« زمین اين روزها خوش نیست، از بس به خوردش داده آدم دود... 

 

  9786227094411 شابک: رقعی. ص.72 .1399. نشر گويا: تهران. انديشم به تو مي شعر شباب:. ابراهیمی، جعفر. 137

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  انواع ادبی، شعر فارسی، جوانانكلمات كليدي: 

جوانان دبیرستانی گردآوری شده است. در اين اشعار پیوند بین اين مجموعه اشعار، به انتخاب شاعر، برای  معرفي كتاب:

از پیوند انسان و « کاش»خورد و اين ويژگی خاص اين شاعر است. شعر  عواطف انسانی با عناصر طبیعت به وفور به چشم می

گاهم ناگهان، شدند، کاش يک شب، در ن کاش در من، دشتی از پروانه بود، کاش در من، خارها گل می»گويد:  طبیعت می

 در شعر ديگری... ..« شدند...  ها يک لحظه، بلبل می سنگ

 

  9786227094398 شابک: رقعی. ص.88 .1399. نشر گويا: تهران. آيد بوي بال فرشته مي شعر شباب:. عال، افشین. 138

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  نوجوانانانواع ادبی، شعر، كلمات كليدي: 

کتاب حاضر مجموعه اشعاری است که برای جوانان دبیرستانی انتخاب شده و برای آموزش کارگاهی شعر نیز  معرفي كتاب:

از « کوچه و رُفتگر»ارائه شده است. شعر « لیلی»و « های يوش در کوچه»، «طعم صلوات»مناسب است. شعرها در سه بخشِ 

از « آخرين خبر» ها هستند. شعر  ن ها و خیابا وروب کوچه اهان مشغول رُفتبخش اول، حكايت رفتگرانی است که سحرگ

 گويد و شعر... . ها می بخش دوم، از اجالس پروانه

 

  9786227094459 شابک: رقعی. ص.72 .1399. نشر گويا: تهران. بيت من خانه نيست شعر شباب:. رهنما، شاهین. 139

  آموز دانش مخاطب:

  يازدهم، دوازدهم دهم، پايه تحصيلي:

  انواع ادبی، شعر فارسی، نوجوانانكلمات كليدي: 

اشعار اين کتاب برای نوجوانان و جوانان سروده شده است. شاعر به طبیعت توجه خاصی دارد؛ اما از مسائل  معرفي كتاب:

زند،  دا و يک نفر که داد میدوباره چرخ دستی پر از سروص»گويد:  شود. در شعری با همین عنوان می اجتماعی نیز غافل نمی

 «.کند، کمک! و من... تر کنار تیر برق، کسی شبیه يک پدربزرگ عینكی، دوباره توی کوچه التماس می نمک و آن طرف
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  9786227094541 شابک: رقعی. ص.80 .1399. نشر گويا: تهران. پرنده بودم شعر شباب:. نظری، مهديه. 140

  آموز دانش مخاطب:

  يازدهم، دوازدهم تحصيلي:پايه 

  انواع ادبی، شعر نو، نوجوانانكلمات كليدي: 

کند.  ها و عناصر طبیعت ارتباط برقرار کرده و عواطفش را در کلمات جاری می شاعر در شعرهايش با انسان معرفي كتاب:

اند. در شعر  و سپید تقسیم شده های مهم اوست. شعرها به دو دسته نیمايی های کالسیک و نو، از ويژگی تسلط شاعر بر قالب

 «شود. ای که روی کهكشان کشیده می های تو لحظه های توست. کفش زندگی، جیرجیر کفش»آمده است: « جیرجیر»

 

  9786227094534 شابک: رقعی. ص.96 .1399. نشر گويا: تهران. پنهان  پروانه شعر شباب:. مردانی، مهدی. 141

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم تحصيلي:پايه 

  انواع ادبی، شعر نو، جوانانكلمات كليدي: 

ارائه شده است. « سپیدها»و « نیمايی»اين مجموعه شعر برای جوانان دبیرستانی انتخاب و در دو بخش  معرفي كتاب:

، از بخش اول، «پروانه پنهان»شعر های اشعارِ شاعر است. در  خالقیت در تماشا و خالقیت در به کارگیری زبان شعر از ويژگی

از بخش دوم: « ردّ پا»شعر . .«بافد درون من...  بار با خودکار... آه، اين جمله پیله می کاش جرئت داشتم يک»آمده است: 

 .«اثری از من نبود، آن روزها که ردّپای تو در برف بزرگ بود، من پاهای کوچكم را... »

 

  9786227094473 شابک: رقعی. ص.80 .1399. نشر گويا: تهران. تخته سفيد دل من شباب:شعر . باباجانی، علی. 142

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  انواع ادبی، شعر فارسی، نوجوانانكلمات كليدي: 

سادگی و صمیمیت، تنوع مضمون، شعرهای اين کتاب برای خوانندگان جوان و دبیرستانی انتخاب شده است.  معرفي كتاب:

های اين اشعار است.  کند، از ويژگی زاويه ديد خالق و توجه به بافت خانوادگی که نوجوان به عنوان مخاطب در آن زندگی می

ای تنها و کوچک، من و بابا و مامان  ته يک کوچه تنگ و دو متری، نشسته خانه»، آمده است: «بهشت کوچک»در شعر 

 .«ينجا کمد، ما هم عروسک... ساکن آن، شده ا

 

  9786227094435 شابک: رقعی. ص.88 .1399. نشر گويا: تهران. هاي زليخا ترانه شعر شباب:. امینی، سودابه. 143

  معلم مخاطب:

  دوازدهم پايه تحصيلي:

  انواع ادبی، شعر فارسی، نوجوانانكلمات كليدي: 

دلیل، مخاطبِ اين شعرها، مخاطبِ خاص  همین نماد، نشانه و تلمیح است و بهشعرهای اين کتاب، سرشار از  معرفي كتاب:

برد.  است؛ مخاطبی که با کشف و شهود در زمینه اساطیر اُنس و الفت دارد و از فضای رمزآلود شعرها لذتی دوچندان می

زن کبوترانه »ده است: کتاب به سه بخشِ نیايش، پسر ارديبهشت و نیمه دخترانه جهان تقسیم شده است.در شعری آم

 «ای چشمانش بنگر تا حسرت پروازی را به تماشا بنشینی. تنهايی است، در وسعت ناباور عالم. به سرمه
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  9786227291155 شابک: رقعی. ص.88 .1399. نشر گويا: تهران. تو را دوست دارم شعر شباب:. محقق، جواد. 144

  آموز دانش مخاطب:

  يازدهم، دوازدهمدهم،  پايه تحصيلي:

  انواع ادبی، شعر فارسی، نوجوانانكلمات كليدي: 

اشعار اين کتاب در قالب نیمايی سروده شده است. شاعر نوجوانی درونش را زنده نگاه داشته و اشعارش را  معرفي كتاب:

رگاهی شعر، ويژه توان برای آموزش کا متناسب با زمان و تغییرات اجتماعی و فرهنگی سروده است. از اين کتاب می

تو را دوست دارم تو را »، آمده است: «تو را دوست دارم»هنرجويان شاعر نیز استفاده کرد. در اولین شعر اين مجموعه، به نام 

 .«که خداوند دريا و کوهی و سازنده آسمانی چنین باشكوهی... 

 

 شابک: رقعی. ص.72 .1399. نشر گويا: تهران. درخت، پيراهنش را به باد خواهد داد شعر شباب:. موسويان، انسیه. 145

9786227094404  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  انواع ادبی، شعر نو، نوجوانانكلمات كليدي: 

اند. او از  شدهتوان روحیه زنانه را مشاهده کرد؛ عواطفی در قالب شعر نو که محتاطانه بیان  در اين اشعار می معرفي كتاب:

نشانی »شوند. شعر  عناصر طبیعت برای بیان احساس خود استفاده کرده است. اشعار به دو بخش نیمايی و سپید تقسیم می

نه از دريا نه از باران، نه از گیسوی سرسبز درختان، نه از سرخِ گل و سبزِ »گويد:  در بخش نیمايی آمده است و می« از بهار

 «آيد به خانه! ستان تو میجوانه، بهار از سمت د

 

  9786227094381 شابک: رقعی. ص.72 .1399. نشر گويا: تهران. رود ساز سيمينه شعر شباب:. شعبانی، اسداهلل. 146

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  انواع ادبی، شعر فارسی، نوجوانانكلمات كليدي: 

نگرد. در  شود و از زاويه ديد او به جهان می قد می مجموعه، هنگام سرايش، با مخاطب خود همشاعر اين  معرفي كتاب:

زند. در  های زيبايی را رقم می اشعار اين کتاب، مهرورزی محور محتوايی دارد که با موسیقی کالم شاعر درآمیخته و لحظه

تابِ همیشه  ود بخواهی؟ يک آينه شكسته دارم، بیش ام، تو ماهی، از برکه چه می من برکه آبی»گويد:  می« نگاه»شعر 

 «نگاهی.

 

 شابک: رقعی. ص.72 .1399. نشر گويا: تهران. دورترين مترسك جهان  شانه شعر شباب:. توالئی، حسین. 147

9786227094428  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  نوجوانانانواع ادبی، شعر فارسی، كلمات كليدي: 

انتخاب شده است. شاعر در شعرهايش مخاطب   شعرهای اين کتاب برای خوانندگان جوان و دبیرستانی معرفي كتاب:

کند مثل مخاطبش انديشه و نگاه متفاوتی به جهان داشته  گذارد و تالش می گیرد، به او احترام می نوجوان را دست کم نمی

درخت دستش را دراز کرد، »گويد:  می« دعا»های شاخص آثار اوست. در شعر  یباشد. از اين رو، کشف شاعرانه، از ويژگ

 «ای در دست او گذاشت. آسمان پرنده
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 شابک: رقعی. ص.64 .1399. نشر گويا: تهران. شب نرم نرم از پشت كوه آمد شعر شباب:. میرزاده، سیداحمد. 148

9786227094374  

  آموز دانش مخاطب:

  يازدهم، دوازدهمدهم،  پايه تحصيلي:

  انواع ادبی، شعر، جوانانكلمات كليدي: 

« چه خبر؟ »کند. شعر  اين کتاب مجموعه اشعاری برای جوانان است و مخاطب را به رشد معنوی دعوت می معرفي كتاب:

قیصر »ياد  به« صبح پريدن»شعر «. اين جواب تو که گفتی چه خبر؟ ، خبر اين است: دلم تنگ شده...»گويد:  از دلتنگی می

 سروده شده است و شعر ديگری برای کشتی سانچی که سوخت و غرق شد. شعرهای بعدی... .« پور امین

 

  9786227094527 شابک: رقعی. ص.72 .1399. نشر گويا: تهران. آيد صداي پنجره مي شعر شباب:. مرادی، مهدی. 149

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  انواع ادبی، شعر فارسی، جوانانكلمات كليدي: 

دهد و جهان  انگیز در شعر، زاويه ديد مخاطب را گسترش می شاعر در اين مجموعه با استفاده از عناصر خیال معرفي كتاب:

ک! آيا ای کِرم خاکی کوچ»، آمده است: «زمینی آوازهای سیب»زند.در شعر  را با تخیل درباره اشیا و عناصر طبیعت گره می

های  گويد و در شعرهای ديگر از سیم ها می در شعر ديگری از رويای کاکتوس« زمینی را؟  ای در عمق خاک، آواز سیب شنیده

 ها دارد. برق، کوه، پُل و صدا، سخن

 

  9786227094503 شابک: رقعی. ص.64 .1399. نشر گويا: تهران. ماهي رود توام شعر شباب:. وهاب، محمود پور. 150

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  انواع ادبی، شعر فارسی، نوجوانانكلمات كليدي: 

کوشد میان مخاطب و طبیعت پیوند برقرار می کند. شعر  شعر اين کتاب، عاطفه است؛ اما شاعر می 27محور  معرفي كتاب:

صلح هرکجا پا »گويد:  کند. او درباره صلح می مخاطب را تلطیف میاو با کمک به غنای عاطفه و انديشه نوجوانان، نگاه 

گل چیست؟ بوی باغچه يا رنگ »گويد:  در شعر ديگری، درباره گل می«. گذاشت، جای کینه، جای بمب، يک درخت کاشت...

 «.و روی باغچه. من توی اين فكرم که هست گل آبروی باغچه...

 

 رقعی. ص.56 .1399. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. مثل رود عاشقم نوجوان:شعر . صارمی شهاب، محمد. 151

  9789640818886 شابک:

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  انواع ادبی، شعر نو، نوجوانانكلمات كليدي: 

موضوعات مختلف اجتماعی، احساسی، عاطفی مجموعه اشعار اين کتاب، برای نوجوانان سروده شده است که  معرفي كتاب:

گويد که نوجوانان امروز با آن مواجه هستند. اين  هايی سخن می و آيینی دارد. قالب اين اشعار نیمايی است و از چالش

گری  برانگیز، ذهن نوجوانان را به سمت کنجكاوی و پرسش ها با نگاهی نو و ايجاد ترفندهای شاعرانه و فضاهای چالش سروده

ای از شكاف  دست مهربان باد موی سنگ را شانه زد، دانه»، آمده است: «شوند ها عاشق می سنگ»کند. در شعر  هدايت می

 .«ها جوانه زد...  سنگ
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  9786222087845 شابک: خشتی کوچک. ص.144 .1399. کتاب نیستان: تهران. فقط تويي كه منم. ولیئی، قربان. 152

  آموز/ معلم دانش مخاطب:

  دوازدهم پايه تحصيلي:

  انواع ادبی، شعر نو، جوانانكلمات كليدي: 

اشعار اين کتاب در قالب نو نیمايی سروده شده است و با شور عرفانی و لحنی حماسی همراهند. شاعر  معرفي كتاب:

سی است. در اين های حما کند و لحن شورانگیزش يادآور منظومه وگو می هايی را سروده است و با خالق خود گفت مناجات

 توان روابط و زندگی انسان در دوران معاصر را نیز مشاهده کرد. کتاب همچنین می

 

  9789640233849 شابک: بیاضی. ص.40 .1399. نشر به: تهران. ما با تو سربلنديم. محقق، حامد/ نیک طلب، بابک. 153

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  انواع ادبی، شعر، جنگكلمات كليدي: 

اند. در شعر  ها را سروده است که هجده شاعر مختلف آن« قاسم سلیمانی»اين کتاب حاوی هجده شعر درباره  معرفي كتاب:

آيند و بعضی خبرها مانند شعله به  اول، شاعر معتقد است که بعضی خبرها سرخ هستند، مانند خبرهايی که از عاشورا می

 داند. در شعر بعدی... . ها می ای در کوير آدم زنند! در شعر ديگری، شاعر، قاسم سلیمانی را چشمه یا آتش میتمام دن

 شيمي

 

آزمايشگاه شيمي آشنايي با لوازم و كاربرد . حسن، صابر/ محموديان، علی/ تشويقی، حمیده/ وقاری، وحید پور. 154

 شابک: وزيری. ص.140 .1398. شمیسا: اهر. آزمايشگاه شيميآنها، عالئم هشداردهنده و نكات ايمني در 

9786226730266  

  آموز/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  آزمايشگاهكلمات كليدي: 

مواد، وسايل و های آزمايشگاهی، آشنايی معلمان و دانش آموزان با  يكی از عوامل موثر در توجه به فعالیت معرفي كتاب:

تجهیزات استاندارد آزمايشگاه شیمی است که کتاب حاضر به اين موضوع پرداخته است. شناخت لوازم آزمايشگاه، عالئم 

های اولیه در آزمايشگاه شیمی و انواع خطرها و  هشداردهنده و راهنما در آزمايشگاه شیمی، طراحی فضای آزمايشگاه، کمک

 آن هستند.اقدامات ايمنی از جمله مطالب 
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 عربي

 

  9786007460733 شابک: رقعی. ص.70 .1399. هنر اول: تبريز. خالصه تاريخ ادبيات عرب. زاده، احمد ترجانی. 155

  معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  الملل، نويسندگی، تاريخ ادبیات ادبیات بینكلمات كليدي: 

فصل، به بررسی فايده تاريخ ادبیات، پیدايش لغت عرب،  کتاب حاضر در زمینه تاريخ ادبیات عرب در سه معرفي كتاب:

های نويسندگی و نثر دوره فترت و نثر  های مختلف، بررسی علم نحو، تقسیمات سبک خصائص شعر جاهلی، شعر در دوره

د، گويد: شعر قديم عرب اسیر تقلید و صنايع بديعی بو دوره جديد اشاره دارد. اين اثر همچنین در تبیین شعر عرب می

کند که اين انواع، معمول عرب نبوده  شد. در حوزه رمان و نمايشنامه، اشاره می هرچند منعكس کننده زندگی اعراب نیز می

است لیكن در نهضت جديد ادبای لبنان به تقلید از نويسندگان اروپا، به نوشتن رمان پرداختند. دلیل اين امر آمیزش بیشتر 

 ها با غرب بود. لبنانی

 علوم اجتماعي

 

 ص.224 .1398. حماسه ياران: قم. هاي شهيد و پدرانشان ها: گذري بر زندگي آقازاده آقازاده. جابری، زهرا. 156

  9786007874660 شابک: رقعی.

  معلم/ کارشناسان مخاطب:

  ها نامه شهادت، جنگ ايران و عراق، سرگذشتكلمات كليدي: 

کوشد با گذری بر زندگی نورانی  ها، در معنای رايج آن، ندارد. اين اثر می جامعة امروزی نگاه مثبتی به آقازاده معرفي كتاب:

هايی بگويد که به  ها بردارد و از آقازاده شدۀ آقازاده ها، گامی در راستای ترمیم چهرۀ تخريب های شهید و پدران آن آقازاده

وقعیت خود، راه شهادت را برگزيدند. شهید مصطفی خمینی، سیدمحمدعلی و سید برداری مادی با استفاده از م جای بهره

محسن عبادی، جعفر احمدی میانجی، سیدمهدی روحانی، سیدهادی نصراهلل، ناصرالدين باغانی، محمدتقی امینیان، محمد 

ی خود شهید و پدر او، هر برده در اين کتاب هستند. شرح زندگ حسن قدوسی و محی الدين افتخاری چند تن از شهیدان نام

 است. دو، آمده

 

 رقعی. ص.168 .1398. کانون انديشه جوان: تهران. پشت فرمان مانيتور: سرگرمي در رسانه. امامی، سیدمجید. 157

  9786001593116 شابک:

  معلم/ کارشناسان مخاطب:

  های گروهی ها، رسانه سرگرمیكلمات كليدي: 

گیری از  کند. ضرورت و ابعاد بهره ها را بررسی می ای و تأثیر آن های رسانه کارنامة سرگرمی نويسندۀ اين کتاب معرفي كتاب:

دوگانة مسئولیت و بطالت در سرگرمی، ماهیت »های اجتماعی را نیز بررسی کرده است.  سرگرمی برای تربیت در محیط

 از مباحث اصلی کتاب هستند.« انای و وضع سرگرمی در اير رسانه، طرح تفكر انتقادی نسبت به سرگرمی رسانه



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب
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 رقعی. ص.300 .1398. کانون انديشه جوان: تهران. 2030توسعه پاي دار: بررسي و نقد سند . رمضانی، حسین. 158

  9786001593383 شابک:

  معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  آموزش و پرورش، نقد، رفتاركلمات كليدي: 

هايی که از اين سند در ذهن  شود. انگاره برانگیز يک دهة اخیر محسوب می جنجالدومین سند  2030سند  معرفي كتاب:

ای انتقادی با متن سند داشته است:  مردم شكل گرفتند، بسیار متنوع بودند. نويسنده در اين کتاب، در دو بخش مواجهه

وديت، هويت و شرايط جمهوری های معطوف به موج های ناظر به خود دستورکار سند برای توسعة پايدار، و آسیب آسیب

 اسالمی ايران.

 

 شابک: وزيری. ص.170 .1399. سیوند: شیراز. زنان اشتغال و باروري در ايران. رضايی، صفرعلی. 159

9786227271027  

  معلم/ کارشناسان مخاطب:

  های شغلی، رشد اقتصادی زنان، فرصتكلمات كليدي: 

زنان يكی از عوامل موثر در رشد اقتصادی محسوب می شود. کتاب حاضر رابطة  در بازار کار امروز اشتغال معرفي كتاب:

سنجد. نتیجه اين است که باروری در کشور ما با متغیرهای محل سكونت، اشتغال زنان،  اشتغال زنان و باروری در ايران را می

 دار دارد. وضع زناشويی، وضعیت مهاجرت، سن و میزان تحصیالت زنان رابطة معنی

 

پرسش و پاسخ در باره سازمان ملل متحد  93سازمان ملل متحد را بهتر بشناسيم: . مهدی سیدناصری، محمد. 160

  9786222371180 شابک: رقعی. ص.308 .1399. ذکر: تهران. به انضمام متن منشور سازمان ملل متحد

  معلم/ کارشناسان مخاطب:

  الملل امنیت بینكلمات كليدي: 

عضو دارد. اين  193اند و اکنون  کشور آن را تأسیس کرده 51المللی که  سازمان ملل متحد سازمانی است بین معرفي كتاب:

گیرد. کتاب حاضر به طور مفصل دربارۀ مقاصد و  می ها تصمیم المللی و امور اجرايی مربوط به آن سازمان در مورد امور بین

ای، همكاری اقتصادی و  ب وظايف، شورای امنیت، قراردادهای ناحیهاصول اين سازمان، اعضا، ارکان، مجمع عمومی و ترکی

دهد. متن منشور  المللی، شورای اقتصادی و اجتماعی، و همة موضوعات مربوط به اين سازمان توضیح می اجتماعی بین

 سازمان ملل متحد نیز ضمیمة کتاب است.

 

قاسم  سليماني عزيز: گذري بر زندگي و رزم سردار شهيد حاج. طهماسبی، عالمه/ موسوی، لیال/ قربانی، مهدی. 161

  9786007874677 شابک: رقعی. ص.256 .1399. حماسه ياران: قم. سليماني

  آموز/ معلم دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  خاطره نويسی، شهادتكلمات كليدي: 

دوستان شهید سلیمانی است دربارۀ او و روزهای با هم بودنشان.  کتاب حاضر خاطرات ياران، نزديكان و معرفي كتاب:

هستند و منبع نقل هر کدام نیز در  اند. ساده و روان خاطرات به صورت بسیار کوتاه و در نهايت در يک صفحه تنظیم شده

 است. انتهای خاطره ذکرشده



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش
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 .1399. مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر: تهران. عزت شيعه. اکبر کمالیان، محسن/ رنجبر کرمانی، علی. 162

  9786005676112 شابک: وزيری. ص.252

  معلم مخاطب:

  تاريخ، تاريخ نگاریكلمات كليدي: 

صدر، موسس مجلس اعالی  وگوهايی درباره امام موسی کتاب حاضر پژوهش های تاريخی، مباحث و گفت معرفي كتاب:

کرد، شیعیان آن کشور در  صدر به لبنان حرکت نويسندگان در دوره ای که امام موسیاسالمی شیعه در لبنان است. به اذعان 

کرد. در کنار  می بردند و اسرائیل به طور مرتب به گوشه و کنار اين سرزمین حمله های تاريخی خود به سرمی سیاه ترين دوره

شبهات و تنظیم روابط در میان طوايف لبنان  گويی به مسئله فلسطین، صدر حرکت خود را به ايجاد روحیه در شیعیان، پاسخ

هايی که در قسمت پايانی کتاب در زمینه موضوعات حاضر موجوداست، عمده صفحات اين  کرده بود. عالوه بر عكس معطوف

صدر متعلق است. سیدحسین موسوی، زکرياحمزه،  کتاب به گفت وگو با افراد مطلع و نزديک به امام موسی

 حیدر وتنی چند از علما از افراد مصاحبه شونده در اين کتاب هستند. قاسم، اديب موسوی، نعیم سیدعباس

 

: تهران. هاي جمعي در ايران شناختي در باره مصيبت فرهنگ و فاجعه: جستارهاي انسان. اهلل فاضلی، نعمت. 163

  9786008284437 شابک: رقعی. ص.240 .1399. فرهامه

  معلم/ کارشناسان مخاطب:

  شناسی مديريت، جامعهكلمات كليدي: 

دهد که  های طبیعی در بر دارد. نويسنده نشان می کتاب حاضرموضوعاتی را در زمینة مصائب جمعی و فاجعه معرفي كتاب:

اند از: سیل  های حكمرانی و تاريخ و فرهنگ هستند. موضوعات کتاب عبارت ها و نظام ها محصول عملكرد ما انسان همة فاجعه

 له به مثابة مسئلة فرهنگی؛ کرونا و ترومای فرهنگی؛ علم و دانشگاه در بحران اپیدمی.و زلز

 

سیب : تهران. گفتمان فردي از خانه تا شهر: جستاري متفكرانه در زندگي فردي و اجتماعي. عالیباف، پرستو. 164

  9786226138208 شابک: رقعی. ص.138 .1399. صادق)ع(

  معلم/ کارشناسان مخاطب:

  فردی روابط اجتماعی، حقوق فردی و اجتماعی، روابط بینكلمات كليدي: 

های مرتبط با موضوع ارتباط با  های ارتباطی، به بحث و بررسی در مورد پژوهش اين کتاب با بیان نظريه معرفي كتاب:

های مرتبط با فرهنگ  نظريههای ارتباطی،  مفاهیم فرهنگ شهروندی، کلیات مهارت»ديگران پرداخته است. در همین راستا، 

های ارتباطی، و  اند. در دو فصل آخر نیز مطالعات فرهنگ شهروندی و مهارت شده داده شرح« های ارتباطی شهروندی و مهارت

 است. های ارتباطی بررسی شده نیز نقش فرهنگ شهروندی در مهارت

 

. ارسطو: مشهد. نعیمه مرسلی در دوران ترامپ.هايي در باره دروغ  مرگ حقيقت: يادداشت. کاکوتانی، میچیكو. 165

  9786004322683 شابک: رقعی. ص.164 .1399

  معلم/ کارشناسان مخاطب:

  اياالت متحده امريكا، سیاست، نقدكلمات كليدي: 

های فراروی انسان حاضر را بیان کند.  نگرد تا چالش های امروزی ترامپ می اين کتاب به مفهوم سیاست معرفي كتاب:

های دروغین، خطرهای  های حاکم در آمريكا و توسل اوبه رسانه داری ترامپ، پايداری سیستم روندهای کنونی سرمايه

مدرن و انحرافی از جمله موضوعات کتاب  های پست های نوين فرهنگی با عنوان روی آمريكا، جنگ اجتماعی و فرهنگی پیش

 شوند. ن مسئول در محیط کار و اجتماع نیز بررسی میها با مشارکت شهروندا های کاهش آشفتگی هستند. راه



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش
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مكاتب نظري در « دنيس اسميت»داري  مكتب شيكاگو: يك نقد ليبراليستي از نظام سرمايه. اسمیت، دنیس. 166

 شابک: وزيری. ص.224 .1399. مؤسسه کورش چاپ: تهران. مهرناز عبداللهی، ابراهیم انصاری علوم اجتماعي.

9786229647424  

  معلم/ کارشناسان مخاطب:

  داری شناسی، اياالت متحده، تاريخ، سرمايه جامعهكلمات كليدي: 

شناسان شیكاگو و تعدادی ديگر در تالش برای  اين کتاب در خصوص تنگناها و تدابیری است که جامعه معرفي كتاب:

مكتب شیكاگو و منتقدان آن مطرح اند. در فصل اول  ساخت يک رشتة اخالقی و دانشگاهی مفید اجتماعی متحمل شده

داری آمريكايی را بررسی  شناسی آمريكايی، لیبرالیسم آمريكايی و سرمايه هايی از تعامل بین جامعه اند. نويسنده جنبه شده

 کند. می

 

. ذکر: تهران. آشنايي با سازمان ملل متحد به زبان ساده الملل: نوجوان و حقوق بین. مهدی سیدناصری، محمد. 167

  9786222371456 شابک: رقعی. ص.120 .1399

  آموز/ معلم دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ها، سازمان ملل متحد، نوجوانان ها و پاسخ پرسشكلمات كليدي: 

مهار  وفصل و المللی در عصر حاضر است که در حل های بین ترين سازمان سازمان ملل متحد يكی از مهم معرفي كتاب:

پاسخ درباره  و پرسش 75المللی نقش انكارناپذيری دارد. اين کتاب برای مخاطب نوجوان منتشر شده و شامل  های بین بحران

 تاريخچه، اهداف و ارکان سازمان ملل متحد است.

 علوم تربيتي

 

 شابک: وزيری. ص.69 .1399. علوم نوينگسترش : بجنورد. آموزش شاد. پیواسته، کلثوم/ پیواسته، سكینه. 168

9786226911184  

  معلم/ مشاور مخاطب:

  شادی، رفتار در مدرسهكلمات كليدي: 

آموز دارد. برای داشتن  نظام آموزشی مدرسه نقش بسیار مهمی در شادی و نشاط و ارتقای آن در دانش معرفي كتاب:

ريزی  های رسیدن به آن بررسی و راهكارهای مناسب برنامه شناسايی، راهای شاد، الزم است عوامل موثر در ايجاد آن  مدرسه

 دهد. شوند. اين کتاب در اين باره توضیحاتی می

 

 شابک: وزيری. ص.168 .1399. جالیز: فیض آباد. آموزش و پرورش تطبيقي. دژکوهی، محمدجواد/ قناعتی، مرضیه. 169

9786222632465  

  معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  های آموزشی آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، نظامكلمات كليدي: 

تواند بین رويدادهای آموزشی داخل يک نظام  وپرورش، مقايسه يا تطبیق می در حیطه آموزش معرفي كتاب:

يگر های تربیتی کشورهای د های گوناگون يک نظام تربیتی با نظام تری ويژگی وپرورش صورت گیرد يا در سطح وسیع آموزش

مقايسه شود. در اين کتاب، نظام آموزشی کشورهای انگلستان، ايران، ژاپن، کره جنوبی، فنالند، و سنگاپور، بررسی و با 

 شود. يكديگر مقايسه می



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش
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كردن سند تحول  گرايي توحيدي )براي عملياتي الگوي تدوين برنامه درسي با رويكرد فطرت. ملكی، حسن. 170

  9789640821152 شابک: وزيری. ص.38 .1399. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. ملي(بنيادين و برنامه درسي 

  معلم/ دانشجومعلمان/ کارشناسان مخاطب:

  های آموزش و پرورش ريزی، هدف برنامهكلمات كليدي: 

شوند.  محسوب میسند تحول و سند برنامة درسی ملی دو منشور بنیادين و ضروری نظام تعلیم و تربیت  معرفي كتاب:

داند و در اين کتاب کوشیده  کردن سند تحول بنیادين را تدوين الگوی عملیاتی می نويسندۀ کتاب حاضر تنها راه عملیاتی

 است مراحل هشتگانة تدوين اين الگو را شرح دهد.

 

. محمدرضا سركار آرانيگوهاي اسداهلل مرادي با  و در تمناي يادگيري: ضيافت آموختن، گفت ورزان: انديشه. -. 171

  9786009660193 شابک: وزيری. ص.272 .1399. شرکت افست: تهران

  معلم مخاطب:

  نگری، يادگیری آموزش و پرورش، آيندهكلمات كليدي: 

های خُرد کالس و مدرسه يا  گويد که در صحنه ، از بزرگانی سخن می«در تمنای يادگیری»کتاب  معرفي كتاب:

  ورزان در حوزه انديشه  اند. در اين کتاب، نقش و اهمیت عمل و تجربه وپرورشی، نقش داشته آموزشگیری کالن  تصمیم

تربیت است که  و داستان زندگی بزرگان عرصه تعلیم  دربردارنده  تربیت، مستندسازی شده است. جلد دوم از اين کتاب و تعلیم

 های علمی و عملی، بازتاب داده شده است. اين افراد در عرصه وگو، تنظیم شده است. در بخش ديگر نیز تجارب در قالب گفت

 

: تهران. هاي خسرو باقري هايي از زندگي و انديشه تربيت: جلوه و فيلسوف تعليم ورزان: انديشه. ثبات، نفیسه. 172

  9786229680193 شابک: وزيری. ص.360 .1399. شرکت افست

  معلم مخاطب:

  تعلیم و تربیت، فلسفهسرگذشتنامه، كلمات كليدي: 

در قالب زندگینامه داستانی، به « دستاوردها»، و «وگوها گفت»، «تجربه زيسته»در اين کتاب در سه بخش  معرفي كتاب:

، تهران(، استاد دانشگاه 1336پرست )زاده  شود. خسرو باقری نوع پرداخته می« خسرو باقری»های  معرفی زندگی و انديشه

 وپرورش، فلسفه شناخت و روان و تربیت دينی است. تخصص وی فلسفه آموزش های تهران است. زمینه

 

 رحلی. ص.292 .1398. بان ايران: تهران. علی صاحبی، حمید عبدی آموز. به سوي مدارس صلح. بودين، ريچارد جی. 173

  9786001883606 شابک:

  معلم مخاطب:

  صلح، رفتار در مدرسهكلمات كليدي: 

ای  آموزش و يادگیری فرهنگ صلح برای هر فردی الزم است. اين کتاب کوشیده است چگونگی ايجاد مدرسه معرفي كتاب:

شدن  های متوسطه، و چگونگی تبديل ساالن در مدرسه آموز را به مخاطب بیاموزد.جزئیات روند برنامة میانجیگری هم صلح

 جويی، مباحث اصلی کتاب هستند. لحآموزان در يادگیری ص مديران به مديران ارشد برای کمک به دانش
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. مؤسسه مدارس يادگیرنده مرآت: تهران. علیرضا رضائی هاي فرهنگي يادگيري در شرق و غرب. پايه. لی، جین. 174

  9786229550069 شابک: رحلی. ص.304 .1399

  معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  آموزش و يادگیری، مطالعات فرهنگیكلمات كليدي: 

ها نسبت به مسئله آموزش و يادگیری از اساس با يكديگر متفاوت است؟  ها و غربی چرا نوع رويكرد شرقی كتاب:معرفي 

 جويد. وی، های فرهنگی يادگیری می های آن را در پايه  هاست و ريشه های اين تفاوت نويسنده اين کتاب، درصدد يافتن سرنخ

های  یری از گذشته تاکنون، داليلی مستند برای توجیه مغايرتهای آموزش و يادگ کوشد با بررسی اصول و شیوه می

در « سقراط»در شرق و « کنفسیوس»ساختاری اين موضوع در شرق و غرب بیابد. وی برای اين منظور به نقش افرادی مانند 

 کند. واکاوی میکند؛ و چگونگی تأثیرگذاری اين الگوهای سنتی در امر آموزش و يادگیری را تا قرن حاضر،  غرب اشاره می

 

. بعثت: تهران. ها در نظام آموزش عمومي كشور در ايام كرونايي تبديل تهديدها به فرصت. منطقی، مرتضی. 175

  9786004370721 شابک: وزيری. ص.212 .1399

  معلم مخاطب:

  فناوری آموزشی، کامپیوتر، آموزش از راه دوركلمات كليدي: 

کتاب با ارائه پنج مقاله، در صدد برآمده است تا در کنار بازانديشی که کروناويروس در مورد نگارنده در اين  معرفي كتاب:

های  های ارتباطی جديد برای آموزش عمومی کشور به همراه داشته است، به معرفی و تبیین افق کاربردهای آموزشی فناوری

ن پرداخته، و توجه اولیای آموزش عمومی کشور را به آموزا برنامه و فرهنگی دانش های آموزشی، فوق جديد ديگری در زمینه

 ابعاد جديد ديگری در همین راستا جلب کند.

 

مؤسسه : تهران. تبييني از فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران. رضا/ حسنی، محمد زاده قمصری، علی صادق. 176

  9789640819715 شابک: وزيری. ص.208 .1399. فرهنگی مدرسه برهان

  معلم/ دانشجومعلمان/ کارشناسان مخاطب:

  آموزش و پرورش، تربیت، فلسفهكلمات كليدي: 

شود. سپس، چیستی و چرايی  در اين کتاب ابتدا چیستی و چرايی فلسفه تربیت و خصوصیات آن معرفی می معرفي كتاب:

ها، توضیح  نگری آن اساسی تربیت و باهم گاه مبانی شود. آن های فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ايران، تبیین می و ويژگی

گردد. در ادامه، جايگاه فرايند تربیت و اهداف آن، بررسی و چگونگی  ها، بیان می شود و انواع تربیت و نسبت بین آن داده می

ری گیرد. در پايان، تحلیلی روشن از محتوای مبانی نظ وضع مطلوب تربیت در جمهوری اسالمی ايران، مورد بحث قرار می

 شود. ، ارائه می«فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ايران»سند تحول بنیادين، يعنی 

 

هاي شوراي عالي معارف،  تربيت معلم به روايت اسناد: مصوبه. آباد، رحیم بخش اله نويد ادهم، مهدی/ روح. 177

  9786226589062 شابک: وزيری. ص.450 .1399. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی: تهران. فرهنگ، آموزش و پرورش

  معلم/ مدير/ دانشجومعلمان مخاطب:

  آموزش و پرورش، تربیت معلم، اسناد و مدارکكلمات كليدي: 

شود.  در اين کتاب ابتدا سیر تاريخ و تحوالت تربیت معلم از دارالمعلمین تا دانشگاه فرهنگیان، بررسی می معرفي كتاب:

وپرورش درباره تربیت  عالی آموزش عالی فرهنگ و شورای عالی معارف و شورای شورای های سند از مجموعه مصوبه 74سپس 

ها؛ و دستور تحصیالت و مجوزهای موردیِ مرتبط، طی نزديک به يک سده  نامه ها؛ نظام نامه ها؛ آيین معلم شامل اساسنامه

منبع مرتبط با  300یت معلم به همراه حدود مصوبه مجلس شورای ملی درباره ترب11شود. در پايان،  فعالیت شورا، ارائه می

 شود. آن پیوست می
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كاركرد مغز و عملكرد آن در : داشتني كنيم؟ چگونه مدرسه را با رويكرد شناختي دوست. تی ويلینگهام، دانیل. 178

 شابک: رقعی. ص.320 .1399. انجمن اولیا و مربیان: تهران. حسن مخلص، پیمان آزرمی كالس درس از ديدگاه شناختي.

9789644513695  

  معلم مخاطب:

  شناسی، يادگیری، مدارس، کالس درس روانكلمات كليدي: 

بخش  آموزان به مدرسه برای يک يادگیری لذت مند کردن دانش ها عالقه های معلمان و خانواده يكی از دغدغه معرفي كتاب:

آموزان ايجاد کرده، موجبات  ...، تغییرات مثبتی در دانشطوری که بتوانند از نظر شناختی، عاطفی، اجتماعی، و است؛ به

های مختلف، تالش شده است  ها و فصل ها را فراهم کنند. در اين کتاب در بخش پیشرفت و ارتقای سطح دانش و شناخت آن

 .آموزان به مدرسه و علم، بررسی شود و برای هر يک، راهكاری ارائه گردد مندی دانش مشكالت مربوط به عالقه

 

حیدر تورانی، مهرو  آموزان عصر ديجيتال. رهبري نوكيش، ساختن مدارس نوآور براي دانش. گوستافسون، برد. 179

  9786229718049 شابک: وزيری. ص.264 .1399. مؤسسه مدارس يادگیرنده مرآت: تهران. اشجع مهدوی، سیما اتحادی

  معلم/ مدير/ دانشجومعلمان مخاطب:

  آموزان، رهبری مدارس، دانشكلمات كليدي: 

ريزی  مديران، کارشناسان، برنامه -، کتابی برای همه سطوح رهبران مدارس )مديران، معلم «رهبری نوکیش» معرفي كتاب:

دهد که رهبری مدرسه در عصر ديجیتال  های تحصیلی( است. نويسنده در اين کتاب، نشان می گذاران دوره درسی و سیاست

های مختلف  های آن در زمینه م است و چگونه بايد انجام شود. مخاطبان اين کتاب با تكرار تمرينچگونه است، چرا مه

ها  های رهبری که از شكست های شخصی و درس رهبری، قادر خواهند بود يادگیری را در مدارس متحول کنند. داستان

 دست آوريد. تقويت يادگیری را بهکنند تا خصوصیات مورد نیاز برای  اند در اين کتاب، کمک می گردآوری شده

 

. روز انديش: همدان. گرايي( شناسي براي كالس درس )يادگيري براساس رويكرد ساختن روان. صالحی، زهرا. 180

  9786004381628 شابک: وزيری. ص.165 .1398

  معلم/ مشاور مخاطب:

  شناسی های روان شناسی يادگیری، جنبه شناسی، روان روانكلمات كليدي: 

شناسی در تدريس و يادگیری کاربرد فراوان دارند. کتاب حاضر با هدف کمک به ادارۀ  های علم روان يافته معرفي كتاب:

شوند و ضمن بررسی  کند. مفاهیم کتاب از جنبش ساخت گرايی شروع می های درس، نكاتی را عرضه می بهتر کالس

های اجتماعی و  وز را در موفقیت کالسی، تعامل اجتماعی، جنبهآم های يادگیری برونر و ويگوتسكی، عملكرد دانش نظريه

شوند. اصول يادگیری  گرايی اجتماعی در اين زمینه مطرح می کنند. سپس الگوهای ساخت عاطفی يادگیری بررسی می

 است. اند. رويكرد ساختن گرايی در کالس درس آخرين فصل کتاب گرايی و راهبرهای آن نیزدر فصلی جداگانه آمده ساخت

 

هايي از كارورزي مجازي در  روايت. طیبه ايمانی، هما/ ريحانی اردبیلی، عظیمه/ گلمرادی، صدف/ وخشوزی، سیده. 181

  9786227496123 شابک: وزيری. ص.202 .1399. تیک: يزد. دانشگاه فرهنگيان

  معلم مخاطب:

  پژوهی، اينترنت معلمان، درسكلمات كليدي: 

شود.  نوعی باعث ايجاد آمادگی و آشنايی دانشجويان با محیط کار می هايی است که به يكی از طرحکارورزی  معرفي كتاب:

ها با آگاهی به تمام نقاط ضعف و قوتی که در ارائه  اين کتاب، اثر نويسندگانی است که از اساتید درس کارورزی هستند. آن

اند. همچنین در کتاب به بررسی اين موضوع و ارائه و چگونگی  درس کارورزی و انجام اين طرح وجود دارد، اين اثر را نوشته

 شود. صورت آنالين، پرداخته می انجام اين طرح در دوران کرونا و به
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 ص.124 .1398. شمیسا: اهر. سه سال = يك عمر؟ !. حسن هريس، صابر/ نیكنام، بهمن/ تیموری زرنقی، مقصود پور. 182

  9786226730327 شابک: رقعی.

  والدين/ معلم مخاطب:

  ريزی، پیشرفت تحصیلی، مشاوره آموزشی برنامهكلمات كليدي: 

رود که ديگر نه داشتن مدرک، بلكه داشتن مهارت مهم است. نكاتی دربارۀ  جامعة امروزی به سمتی می معرفي كتاب:

درسی  سی، سودمندی برنامة مشاوره و اهمیت آن، ضرورت مشاورۀ تحصیلی برای والدين، تعريف و تاريخچة برنامة در

برداری و مزايا و معايب آن در اين کتاب  نويسی و يادداشت مناسب، شیوۀ صحیح مطالعه و اصول آن، و در نهايت اصول جزوه

 اند. عرضه شده

 

: تهران. آ دری پانته هاي جهاني منزلت معلم. شاخص. دالتون، پیتر/ مارچنارو، اسكار/ دنیس، روبرت/ ون شی، پو. 183

  9786229550052 شابک: رحلی. ص.136 .1399. مؤسسه مدارس يادگیرنده مرآت

  معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  آموزش و پرورش، معلمان، معیارهای شايستگیكلمات كليدي: 

تربیت آموزش و   نظیر و مورد اعتماد در زمینه ای بی عنوان نمونه در برنامه درسی ملی، نقش معلم به معرفي كتاب:

تدوين، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی و تربیتی را در نظام آموزشی برعهده دارد.   آموزان مشخص گرديده است. او وظیفه دانش

جوامع بايد به منزلت و   برخوردار است. همه« اخالق»و « عمل»، «علم»، «ايمان»، «تعقل»يک معلم خوب از پنج ويژگی 

گیرد. کتاب  های انسانی در نهاد اجتماعی مدرسه و زيردست معلم صورت می تربیت سرمايهجايگاه معلم اهمیت بدهند؛ زيرا 

 دهد. ، جايگاه اجتماعی معلمان را در کشورهای ديگر مورد بررسی قرار می«های جهانی منزلت معلم شاخص»

 

انجمن : تهران. فضلعلی، مطهره کاشانیانفاطمه  ها. معلم توانيد: اميد و نويدي به نو شما هم مي. آر جكسون، روبین. 184

  9789644512933 شابک: رقعی. ص.242 .1399. اولیا و مربیان

  معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  آموزش و پرورش، معلمان، راهنمای تدريسكلمات كليدي: 

نبايدهای آن و از ارتباط معلم با اولیا وار از اصول حرفه معلمی و از بايدها و  ای داستان گونه در اين کتاب به معرفي كتاب:

ها در حرفه  دهد که گاهی معلم شود. نويسنده در اين کتاب با تكیه بر تجربه زيسته معلمی خويش، توضیح می صحبت می

 کند. رفت از فرسودگی شغلی را نیز در کتاب بیان می های برون رو، راه شوند؛ از اين خود دچار فرسودگی شغلی می

 

: تهران. هاي ديني )از طريق خانواده، مدرسه، دين ورسانه( هاي نهادينه كردن انديشه ه شيو. حسنی، حسین. 185

  9789644513398 شابک: رقعی. ص.382 .1398. انجمن اولیا و مربیان

  معلم/ مدير مخاطب:

  آموزش و پرورش، تعلیمات دينی، کودکانكلمات كليدي: 

 -ای انفرادی  های متعدد نیكبختی را به تصوير بكشد؛ شیوه کند يكی از شیوه کتاب، تالش مینويسنده در اين  معرفي كتاب:

ها،  شناسی در خدمت ارزش های مرتبط با ماهیت فلسفی دين را از منظر جامعه گروهی که سعی بر آن دارد که انديشه

تالش دارد؛ چگونگی فراهم کردن زمینه هنجارها و رفتارهای اجتماعی قرار دهد. نويسنده در مقوالت مطرح در کتاب، 

 تشريح کند.« سازی يا نهادينگی درونی»نام  شناسی را با طرح مبحثی به تثبیت و عملی کردن يكی از مباحث اساسی جامعه
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. سادات شجاعی راضیه كنند. تربيت خالق و ماهرانه: مربيان خالق متفاوت عمل مي کتاب آينده:. ويتیكر، تاد. 186

  9786007325728 شابک: رقعی. ص.188 .1399. سازوکار: تهران

  معلم/ مشاور مخاطب:

  های آموزشی راهنمای معلم، مهارتكلمات كليدي: 

ها بايد انجام دهند تا ماهر و خالق شوند. نويسنده کارهايی مثل  اين کتاب دربارۀکارهايی است که معلم معرفي كتاب:

دهد تا  آموز به محتوای درس معلم را پیشنهاد و آموزش می آموزان، جلب توجه دانش دانشبرقراری ارتباط با والدين، مدارا با 

 معلم بتواند در مجموع میانگین کالس را چه از نظر تربیتی و چه از نظر درسی باال ببرد.

 

روند تغييرات زيست، انسانيت و  كوزه و دريا: رويكرد و نگاهي نو و متفاوت به مديريت، محيط. تورانی، حیدر. 187

  9786008529194 شابک: وزيری. ص.176 .1399. مدار پیشگامان پژوهش: تهران. جهاني

  معلم مخاطب:

  محیط زيست، مديريتكلمات كليدي: 

ماية اصلی  اين کتاب رويكردی متفاوت به مديريت، محیط زيست، انسانیت و روند تغییرات جهانی را جان معرفي كتاب:

قاعدۀ نانوشتة  60و با ترکیب دانش و تجربة زيسته، نگاهی متفاوت به مديريت و محیط زيست دارد. تدوين خود کرده است 

انگیز صبحگاهی،  پیام شوق 45دالويز اجتماعی با طعم بادام تلخ و  31سفرنامة يادگیری،  80زندگی شخصی و سازمانی، 

 بخشی از محتوای کتاب هستند.

 

: قم. متن آموزشي، سند فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران. جوانبخت، فاطمهابراهیم/  حسینی، سید. 188

  9789641823759 شابک: وزيری. ص.280 .1399. بخشايش

  معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  آموزش و پرورش، تربیت، فلسفهكلمات كليدي: 

معلمان آينده جامعه و مربی نسل جديد خواهند يكی از دروس اختصاصی دانشجويان دانشگاه فرهنگیان که  معرفي كتاب:

است. هدف از اين درس آشنايی با مبانی، اصول، جايگاه و نیز چیستی « سند فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ايران»بود، 

شده  و چرايی و چگونگی تربیت از ديدگاه علمای اسالم است؛ از آنجا که متن اصلی سند با رويكرد فلسفی و استداللی نوشته

در اين کتاب، سعی بر آن بوده است تا در قالبِ سیزده درس و سه جلسه با محوريت درس چهاردهم، مطالب آن کتاب 

 سازی و ارائه شود. ساده
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مدارس سالم) مدارسي كه  -مدارس يادگيرنده مرآت، مدارس باز. هوی، وينک/ تارتر، جان/ کات کمپ، رابرت. 189

مؤسسه مدارس يادگیرنده : تهران. حیدر تورانی، سیما اتحادی شوند(. آموزشي اجرا ميدر آن رويكردهاي پيشرفته 

  9786229718001 شابک: وزيری. ص.208 .1399. مرآت

  مدير/ دانشجومعلمان/ کارشناسان مخاطب:

  ارزشیابی آموزشی، مديريت و سازماندهی، مدارسكلمات كليدي: 

آموزان نوشته شده  با هدف بهبود وضعیت آموزش و رشد ذهنی دانش« مدارس سالم -مدارس باز »کتاب  معرفي كتاب:

مدار ماهیت محل کار، فرهنگ و سالمت سازمانی مدرسه به روش علمی شرح داده  محور و روش است. در اين کتاب پژوهش

« OCDQ-R6»شده آن با نام  ابزار اصالحو « OCDQهالپین »شود و چگونگی کاربرد پرسشنامه توصیف جو سازمانی  می

سالمت سازمانی »شود و پرسشنامه  ها، ارائه می گردد. همچنین در کتاب پرسشنامه جو سازمانی برای دبیرستان معرفی می

گیرد. در پايان نتايج پژوهش  های سالمت مدرسه مورد بررسی قرار می ، ابعاد و ابزارهای جديد آن و نیز شاخص«برای مدرسه

گیرد و با  عنوان يک راهنمای کاربردی مورد بحث قرار می های پژوهش در آموزش به باب جو سالمت مدرسه و روش در

 شود. ها در مدرسه توضیح داده می استفاده از ابزارهای سنجش سالمت و جو، چگونگی عملیاتی کردن آن

 

مؤسسه مدارس : تهران. شناختي به آموزش تلفيقيطراحي آموزشي رويكرد  مدارس يادگیرنده:. تلخابی، محمود. 190

  9786229718032 شابک: وزيری. ص.96 .1399. يادگیرنده مرآت

  معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  طراحی آموزشی، يادگیریكلمات كليدي: 

کتاب در آموزان نوشته شده است. رويكرد اين  اين کتاب با هدف بهبود وضعیت آموزش و رشد ذهنی دانش معرفي كتاب:

گیری از مطالعات شناختی و سازگار ساختن اقدامات يادگیری با  های يادگیری، بهره فرايند طراحی و اجرای فعالیت

های طبیعی ذهن و مغز انسان است؛ به اين معنا که برای تحقق فهم عمیق يا يادگیری عمیق، الزم است فرايندهای  ظرفیت

کار گرفته شود. موضوع ديگری که در کتاب مورد تأکید قرار  نحو درستی به شناختی مانند توجه، حافظه، تفكر و... به

گیرد نقش فرايندهای اجتماعی در يادگیری است؛ از آنجا که مغز ما يک ارگان اجتماعی است برای توسعه آن ناگزير از  می

ی تعامل اجتماعی، همكاری و کار هايی برا ها، فرصت تجربه فرايندهای اجتماعی هستیم، بنابراين در طراحی تمامی فعالیت

ور شوند و در پیوند با اذهان ديگر به توسعه ذهن خود  شود تا افراد در دنیای شناخت اجتماعی غوطه گروهی فراهم می

شده بر مبنای  های طراحی های يادگیری تلفیقی و ارائه نمونه های طراحی فعالیت بپردازند. هدف اين کتاب، معرفی روش

 لفیقی در دوره دبستان است.الگوی آموزش ت

 

منظومه : تهران. فرنوش فرهمند هاي كوچك آغاز مي شوند. مدرسه يادگيرنده تغييرات بزرگ با گام. سنگه، پیتر. 191

  9786006475806 شابک: رقعی. ص.240 .1399. خرد

  معلم/ مدير/ دانشجومعلمان مخاطب:

  ها، يادگیری سازمانی مدرسهكلمات كليدي: 

چگونگی خلق محیط يادگیرنده در کالس، مدرسه و جامعه با استفاده از پنج فرمان يادگیری موضوع اصلی  كتاب:معرفي 

انداز مدرسه؛ واقعیت جاری؛ توسعه؛ رهبری. نويسنده  اند از: ورود به مدرسه؛ چشم های اين کتاب عبارت اين کتاب است. فصل

ها را به مخاطب  ها و سازمان های آموزشی مدرسه های کور سیستم های گره حل با تعلیمات اين کتاب کوشیده است راه

 بیاموزد.
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 شابک: وزيری. ص.188 .1399. جیسا: رودسر. مديريت آموزشي. نیوشا فر، سیده شكیبايی، گودرز/ عزيزی. 192

9786226290708  

  مدير/ دانشجومعلمان مخاطب:

  آموزشیهای  رهبری، مديريت آموزشی، نظامكلمات كليدي: 

با توجه به رشد فزاينده نقش مديريت در فرآيند آموزش، امروزه حیاتی بودن مديريت آموزشی برای هر نظام  معرفي كتاب:

رو در اين کتاب، اصول و مبانی مديريت آموزشی با بررسی مفاهیم مديريت آموزشی؛  رسد، از اين آموزشی بديهی به نظر می

آموزان و مديريت کارکنان  مان آموزشی؛ مديريت برنامه آموزشی؛ مديريت دانشرهبری آموزشی؛ نظارت آموزشی؛ ساز

عمومی آموزشی؛ مديريت اداره آموزشی و سیستم مديريت  آموزشی؛ مديريت امكانات آموزشی؛ مديريت مالی آموزشی؛ روابط

 شود. اطالعات، بیان می

 

. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. رهبري معنويمديريت مدرسه مبتني بر . ملكی، حسن/ امجديان، کیومرث. 193

  9789640821435 شابک: وزيری. ص.188 .1399

  مدير/ کارشناسان مخاطب:

  آموزش و پرورش، رهبری، فلسفهكلمات كليدي: 

های رهبری تطابق  رهبری معنوی با توسعه انسانی و شرايط متغیر و پیچیده کنونی نسبت به ساير سبک معرفي كتاب:

کند تا افراد با انگیزش درونی و با تمام وجود در کارها مشارکت کنند. در اين کتاب، مدلی برای  بیشتری دارد و کمک می

 ، ارائه شده است.«مديريت مدارس ابتدايی با رويكرد رهبری معنوی»

 

مفاهيم در روش . قربانی، فاطمه الهه/ اسد، محبوبه/ بذرافشان، زينب/ رضوی دوزه، سیده فرزانه/ بنی میراحمدی، سیده. 194

  9786227354126 شابک: رقعی. ص.164 .1399. بان قلم: شیراز. تدريس جديد

  معلم مخاطب:

  های يادگیری، يادگیری فعال آموزش و يادگیری، نظريهكلمات كليدي: 

است. تدريس، فعالیتی را کتاب حاضر درصدد بیان مفهوم، ماهیت و هدف روش تدريس نوين به زبانی ساده  معرفي كتاب:

هايی داشته  گويند که هدفش ايجاد تغییر مطلوب و پايدار در يادگیرنده است. اين که تدريس خوب و مفید بايد چه ويژگی

باشد و نقش معلم در فرايند تدريس بايد چگونه باشد، در اين اثر بیان شده است. زمانی که برای يک شاگرد چالشی ايجادمی 

شناسان  هايی ديگر استفاده کند. بسیاری از روان گو نیست، بهتر است معلم از روش س موجود برای او جوابشود و روش تدري

های تدريس،  ريزی شود. عالوه بر روش آموزان پايه های دانش تربیتی بر اين باورند که موقعیت يادگیری بايد بر اساس توانايی

های آموزش انفرادی، وسايل آموزشی تدريس نوين و  های يادگیری، روش های يادگیرنده، نظريه های سازمان کتاب به ويژگی

 است. سنجش و ارزيابی اشاره کرده

 

 .1399. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. گرايي توحيدي در برنامه درسي نظريه فطرت. ملكی، حسن. 195

  9789640821169 شابک: وزيری. ص.230

  کارشناسانمعلم/ دانشجومعلمان/  مخاطب:

  های مذهبی، اسالم ريزی، جنبه برنامهكلمات كليدي: 

گرای  ها در عرصة عمل و نظر است که به عنوان نظرية فطرت ای از فعالیت کتاب حاضر حاصل مجموعه معرفي كتاب:

گیری  جهت اند از: کلیات و بیان توحیدی در برنامة درسی به مخاطبان علمی جامعه ارائه شده است. مباحث کتاب عبارت

ريزی  نظريه؛ مبانی فلسفی نظريه؛ فطرت الهی و خاستگاه نظريه؛ مبانی اجتماعی، سیاسی، حقوقی و تاريخی نظريه؛ برنامه

 گرايی توحیدی؛ درسی فطرت
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 شابک: رحلی. ص.118 .1399. مبتكران: تهران. يادگيري استراتژي: روش تدوين و اجرا. قوامی، مرجان. 196

9789643957599  

  معلم مخاطب:

  ريزی راهبردی برنامهكلمات كليدي: 

ريزی استراتژيک برای تدوين و اجرای استراتژی و  مديريت استراتژيک موفق شامل بررسی محیطی، برنامه معرفي كتاب:

برای  کنترل و ارزيابی و تصحیح متناوب آن است. کتاب حاضر پس از بیان کلیاتی دربارۀ موضوع استراتژی، اهم کارهای الزم

 شمارد. اجرای چهار دسته استراتژی تحت عنوان محتويات اجرای استراتژی را در قالب پنج بخش برمی

 عمومي

 

ها،  اسيدهاي چرب، آنتي اكسيدان بار، غذاهای شفابخش: يان درمانی غذاهای ز فرهنگ تغذيه و رژيم. جو شوارکز، . 197

: تهران. راد علی ابطحی هاي غذايي و مواد معدني. كلسترول، مكمل فيبر،  ها،  چربي پروتئين،  ها،  پروبيوتيك 

  9786002388704 شابک: پالتويی. ص.60 .1399. تیمورزاده

  معلم مخاطب:

  تغذيه، رژيم غذايیكلمات كليدي: 

سالمت و جلدی، در مطالبی فشرده و کاربردی، به زبان ساده، به موضوع  ای هشت کتاب حاضر از مجموعه معرفي كتاب:

و امگا  3شود. در هر فصل از کتاب محتوايی کاربردی آمده است؛ از جمله دربارۀ اسیدهای چرب امگا مواد غذايی مربوط می

 ها، و مواد معدنی. های غذايی، چربی ها؛ پروتئین، ماهی، مكمل ها؛ پروبیوتیک ؛ آنتی اکسیدان6

 

علی  هاي اعصاب و روان. بيماري بار، غذاهای شفابخش: يان غذاهای زدرمانی  فرهنگ تغذيه و رژيم. جو شوارکز، . 198

  9786002388674 شابک: پالتويی. ص.60 .1399. تیمورزاده: تهران. راد ابطحی

  معلم مخاطب:

  ها تغذيه، رژيم غذايی، بیماریكلمات كليدي: 

های اعصاب و روان  درمانیِ بیماری رژيمجلدی، به موضوع فرهنگ تغذيه و  ای هشت کتاب حاضر از مجموعه معرفي كتاب:

شود. در هر فصل از کتاب محتوايی کاربردی آمده است؛ از جمله: تغذيه و اختالالت خلق؛ تغذيه و بیماری  مربوط می

 فعالی؛ خوردن سريع و غیر معمول. مولتیپل اسكلروزيس؛ تغذيه و بیماری پارکینسون؛ تغذيه و بیش

 

مو و ناخن،  هاي پوست،  بيماري بار، غذاهای شفابخش: يان درمانی غذاهای ز تغذيه و رژيمفرهنگ . جو شوارکز، . 199

. راد علی ابطحی هاي چشم. بيماري ها،  سالمت دهان و دندان، سوختگي سرطان،  سالمندان،  هاي زنان،  بيماري 

  9786002388681 شابک: پالتويی. ص.72 .1399. تیمورزاده: تهران

  معلم مخاطب:

  های دهان و دندان، تغذيه رژيم غذايی، بیماریكلمات كليدي: 

جلدی، در مطالبی فشرده و کاربردی، به زبان ساده، به موضوع فرهنگ  ای هشت کتاب حاضر از مجموعه معرفي كتاب:

تغذيه و شود. در هر فصل از کتاب محتوايی کاربردی آمده است؛ از جمله دربارۀ  ها مربوط می تغذيه در کنترل بیماری

ها؛ تغذيه و سالمت دهان و  های زنان؛ تغذيه والكلیسم، و سالمندان؛ سرطان؛ سوختگی های پوست؛ تغذيه و بیماری بیماری

 های چشم. دندان؛ تغذيه و بیماری
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 علی هاي دستگاه گوارش. بيماري بار، غذاهای شفابخش: يان درمانی غذاهای ز فرهنگ تغذيه و رژيم. جو شوارکز، . 200

  9786002388650 شابک: پالتويی. ص.72 .1399. تیمورزاده: تهران. راد ابطحی

  معلم مخاطب:

  ها، دستگاه گوارش رژيم غذايی، بیماریكلمات كليدي: 

های  درمانیِ مربوط به بیماری جلدی، به موضوع فرهنگ تغذيه و رژيم ای هشت کتاب حاضر از مجموعه معرفي كتاب:

شود. در هر فصل از کتاب محتوايی کاربردی آمده است؛ از جمله: تغذيه و اختالالت هضم غذای  میگوارش مربوط   دستگاه

خوراکی؛ تغذيه و التهاب و عفونت مجاری تحتانی؛ تغذيه و التهاب معده؛ التهاب روده؛ تغذيه و کاهش سندروم رودۀ 

 پذير. تحريک

 

التهاب مفصل،  هاي عفوني،  بيماري بار، غذاهای شفابخش: يان ز درمانی غذاهای فرهنگ تغذيه و رژيم. جو شوارکز، . 201

 پالتويی. ص.72 .1399. تیمورزاده: تهران. راد علی ابطحی هاي غدد و متابوليسم. بيماري هاي عضالني اسكلتي،  بيماري

  9786002388667 شابک:

  معلم مخاطب:

  ها، تغذيه رژيم غذايی، بیماریكلمات كليدي: 

های عفونی مربوط  درمانیِ بیماری جلدی، به موضوع فرهنگ تغذيه و رژيم ای هشت کتاب حاضر از مجموعه معرفي كتاب:

های عفونی؛ تغذيه و التهاب مفاصل؛  شود. در هر فصل از کتاب محتوايی کاربردی آمده است؛ از جمله: تغذيه و بیماری می

 غدد. های  های عضالنی و اسكلتی؛ تغذيه و بیماری تغذيه و بیماری

 

علی  ها. ها و سبزي خواص ميوه بار، غذاهای شفابخش: يان درمانی غذاهای ز فرهنگ تغذيه و رژيم. جو شوارکز، . 202

  9786002388711 شابک: پالتويی. ص.84 .1399. تیمورزاده: تهران. راد ابطحی

  معلم مخاطب:

  رژيم غذايی، تغذيهكلمات كليدي: 

جلدی، در مطالبی فشرده و کاربردی، به زبان ساده، به موضوع خواص  ای هشت مجموعهکتاب حاضر از  معرفي كتاب:

ها و سالمتی؛  شود. در هر فصل از کتاب محتوايی کاربردی آمده است؛ از جمله دربارۀ میوه ها مربوط می ها و سبزی میوه

 گالبی؛ گوشت.مرغ؛ خرمالو؛  آجیل و تنقالت؛ آلو و گوجه؛ انجیر؛ باقال؛ بروکلی؛ پنیر؛ تخم

 

آلرژي و واكنش  هاي غذايي،  رژيم بار، غذاهای شفابخش: يان درمانی غذاهای ز فرهنگ تغذيه و رژيم. جو شوارکز، . 203

: تهران. راد علی ابطحی هاي متقابل دارو با غذا. نسبت به مواد غذايي، چاقي، الغري، سيستم ايمني، واكنش

  9786002388698 شابک: پالتويی. ص.72 .1399. تیمورزاده

  معلم مخاطب:

  رژيم غذايی، تغذيه، ايمنیكلمات كليدي: 

جلدی، در مطالبی فشرده و کاربردی، به زبان ساده، به موضوع فرهنگ  ای هشت کتاب حاضر از مجموعه معرفي كتاب:

های  از جمله دربارۀ رژيم شود. در هر فصل از کتاب محتوايی کاربردی آمده است؛ ها مربوط می تغذيه در کنترل بیماری

غذايی )تغذيه و ورزش، رژيم مناسب برای کاهش وزن، تغذية مناسب برای افزايش انرژی و تقويت بدن(؛ آلرژی و واکنش 

 های متقابل دارو با غذا(. نسبت به مواد غذايی )چاقی، تغذيه و الغری، دستگاه دفاعی، و واکنش
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 شابک: جیبی. ص.270 .1399. اطراف: تهران. دستور غذاي نادر ميرزا قاجاركارنامه خورش: . ناظمی، نازيال. 204

9786229922491  

  معلم مخاطب:

  تاريخ ايران، آشپزی، قاجاريانكلمات كليدي: 

اگر تاريخ را به گذشته سیاسی محدود نكنیم و آن را همه زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گذشته بدانیم،  معرفي كتاب:

اند. کتاب  روند که حاوی اطالعات و تصويری کامل از گذشته هايی به شمار می بگويیم که آثار تاريخی، تمام نوشتهتوانیم  می

ای از آداب و  نامه حاضر، هم دربردارنده اصول و قواعد آشپزی و فوايد غذاهاست و هم رخدادهای سیاسی و البته فرهنگ

 ن در دوران قاجار است.رسوم، روابط اجتماعی و اصطالحات عامه مردم ايرا

 فلسفه و منطق

 

سازمان انتشارات : تهران. فلسفه الهيات بالمعني االخص: درآمدي بر خداشناسي فلسفي. عبداللهی، مهدی. 205

  9786001084645 شابک: رقعی. ص.548 .1398. پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی

  معلم مخاطب:

  خداشناسی، فلسفهكلمات كليدي: 

ورزی دربارۀ  های مضاف دربارۀ خداشناسی فلسفی است. انديشه اين کتاب پژوهشی فرانگرانه از سنخ فلسفه كتاب: معرفي

های اديان الهی، يعنی ايمان به خداوند متعال، گره خورده است.  ترين آموزه خدا و معرفت عقلی ذات و صفات او، با بنیادی

های  شناختی خداشناسی فلسفی، ونیز جريان شناختی، و زبان ، معرفتشناختی شناسی الهیات، مبادی تصوری، هستی هويت

های معرفتی ديگر، کارکردهای  فكری مخالف خداشناسی فلسفی در فرهنگ اسالمی، نسبت خداشناسی فلسفی با حوزه

 شده در اين کتاب هستند. های مربوط به عمل از مفاهیم مطرح نظری و عملی خداشناسی فلسفی در حوزه

 

. فلسفه و منطق كنكور: دهم، يازدهم، دوازدهم لقمه طاليی:. الدين الدين/ اژدری، حسام جاللی طهرانی، سیدحسام. 206

  9786003175327 شابک: جیبی. ص.336 .1399. مهر و ماه نو: تهران

  آموز دانش مخاطب:

  دهم علوم انسانی، يازدهم علوم انسانی، دوازدهم علوم انسانی پايه تحصيلي:

  فلسفهكلمات كليدي: 

ای از مباحث مهم درس فلسفه و منطق دورۀ دوم دبیرستان را در بر دارد. محتوای کتاب  کتاب حاضر خالصه معرفي كتاب:

هاست. پیوست انتهايی کتاب نیز چند نمونه از  ها و مثال ها و نكته هايی کوچک از مفاهیم مهم، خالصة درس شامل لقمه

 ر است.ساز کنكو های شبیه آزمون
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 فيزيك

 

پژوهان جوان, رمز )وابسته به شرکت  دانش: تهران. آشنايي با منظومه شمسي اخترشناسی پايه:. غالمی، صمد. 207

  9786002881083 شابک: وزيری. ص.576 .1399. منظومه انديشه خالقی(

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  زمین، سیارات، منظومه شمسیكلمات كليدي: 

شود که  محسوب می "اخترشناسی پايه"جلد دوم از مجموعه شش جلدی « آشنايی با منظومه شمسی»کتاب معرفي كتاب:

مندان و از جمله شرکت کنندگان در  های مباحث نجوم مقدماتی را به عالقه مؤلف کوشیده است در اين مجموعه سرفصل

رائه دهد. در جلددوم مجموعه، قواعد حاکم بر ساختار سیارات و ديگر اجرام منظومه شمسی از ديدگاه المپیاد نجوم ا

رياضیاتی مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث اين جلد شامل هفت فصل ساختار منظومه شمسی، خورشید، سیارات 

 درونی، زمین، ماه، سیارات بیرونی و ساير اجزای منظومه شمسی است.

 

پژوهان جوان, رمز )وابسته به  دانش: تهران. راهنماي يادگيري اخترشناسي پايه اخترشناسی پايه:. غالمی، صمد. 208

  9786002881076 شابک: وزيری. ص.516 .1399. شرکت منظومه انديشه خالقی(

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  رياضیات، نجومكلمات كليدي: 

محسوب  "اخترشناسی پايه"جلد اول از مجموعه شش جلدی « راهنمای يادگیری اخترشناسی پايه»کتاب  معرفي كتاب:

مندان و از جمله شرکت  های مباحث نجوم مقدماتی را به عالقه شود که مؤلف کوشیده است در اين مجموعه سرفصل می

ئه دهد. در جلد اول مجموعه، که با تأکید بر روابط رياضی مقدماتی و اصول فیزيكی مربوط به کنندگان در المپیاد نجوم ارا

ای نجوم مقدماتی شكل گرفته، مباحث در شش فصل رياضیات پايه، قوانین  شناسی و محاسبات پايه مباحث اساسی ستاره

 ی و جهان در ابعاد بزرگ آورده شده است.ا ای، محاسبات ستاره نیوتن و کپلر، مفاهیم حرکت در نجوم، محاسبات سیاره

 

پژوهان جوان, رمز )وابسته به شرکت منظومه  دانش: تهران. ها ها و كهكشان سحابي اخترشناسی پايه:. غالمی، صمد. 209

  9786002881106 شابک: وزيری. ص.560 .1399. انديشه خالقی(

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ها، منظومه شمسی نجوم، کهكشانكلمات كليدي: 

شود که  محسوب می "اختر شناسی پايه "جلد چهارم از مجموعه شش جلدی « سحابی و کهكشان ها»کتاب  معرفي كتاب:

کنندگان در  مندان و از جمله شرکت های مباحث نجوم مقدماتی را به عالقه مؤلف کوشیده است در اين مجموعه سرفصل

خوانی و حاسبات  المپیاد نجوم ارائه دهد. در جلد پنجم مجموعه، مباحث مربوط به شناخت آسمان، مكانیک سماوی، نقشه

مربوط به حرکت طاهری و واقعی اجرام سماوی مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث اين جلد شامل هفت فصل نجوم 

های فعال و خورشیدهای  ها، کهكشان راه شیری، کهكشان بندی کهكشان ها، تقسیم ها، تشكیل کهكشان قديم، سحابی

 کهكشانی است.
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پژوهان جوان, رمز )وابسته به شرکت منظومه انديشه  دانش: تهران. شناخت آسمان اخترشناسی پايه:. غالمی، صمد. 210

  9786002881113 شابک: وزيری. ص.664 .1399. خالقی(

  دانشجومعلمانآموز/ معلم/  دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  آسمان، نجوم، رياضیاتكلمات كليدي: 

شود  محسوب می "اختر شناسی پايه "جلد پنجم از مجموعه شش جلدی « آشنايی با منظومه شمسی»کتاب معرفي كتاب:

مندان و از جمله شرکت کنندگان در  های مباحث نجوم مقدماتی را به عالقه که مؤلف کوشیده است در اين مجموعه سرفصل

خوانی و حاسبات  المپیاد نجوم ارائه دهد. در جلد پنجم مجموعه، مباحث مربوط به شناخت آسمان، مكانیک سماوی، نقشه

مربوط به حرکت طاهری و واقعی اجرام سماوی مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث اين جلد شامل هفت فصل الگوهای 

یین مشخصات آسمان از روی زمین، آشنايی با نقشه آسمان، تلسكوپ ها، نجوم راديويی و ابزار شناخت رياضی، زمان، تع

 آسمان است.

 

 شابک: وزيری. ص.168 .1399. مبتكران: تهران. حل مسائل فيزيك براي علوم زيستي. بهار، محمود. 211

9789640709238  

  آموز/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ها علوم زيستی، فیزيک، تمرينكلمات كليدي: 

های مربوط به بحث  اين کتاب با هدف آشنايی با مفاهیم فیزيكی، تهیه شده است. در اين کتاب تمرين معرفي كتاب:

ها، صوت،  گرما، ترمودينامیک، موجها، گازها، مايعات، جامدات،  گیری، نیرو، گشتاور نیرو، دينامیک، انرژی، تكانه، شاره اندازه

ها به همراه حل مسائل، ارائه  ها و هسته نور، اپتیک، الكتريسیته، جريان الكتريكی، مغناطیس، کاربرد وسايل سنجش، و اتم

 شده است.

 

  9786003538085 شابک: رحلی. ص.300 .1398. افق: تهران. نامه اخترشناسي دانش. بشردانش، علی. 212

  آموز/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  دانشنامه، نجومكلمات كليدي: 

های اخترشناسی در اين  مندان به اخترشناسی هستند. واژگان تخصصی و پديده مخاطب اين کتاب عالقه معرفي كتاب:

ها  اند و شرح حال مختصر دانشمندان در کنار نام آن  اند. بیشتر واژگان با تصويرهای گويا همراه کتاب معرفی و گردآوری شده

ها، از يكای سال نوری استفاده شده  آورده شده است. اين دانش نامه به صورت الفبايی تدوين و دربارۀ فاصلة اجرام و اندازه

 است.



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب
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  9789643957223 شابک: رحلی. ص.404 .1399. مبتكران: تهران. فيزيك براي علوم زيستي. بهار، محمود. 213

  معلم مخاطب:

  فیزيک، نوجوانان، علوم زيستی، رياضیاتكلمات كليدي: 

مطالب اين کتاب در رابطه با علوم زيستی و برای دروس مقدماتی فیزيک انتخاب شده است. مباحث کتاب  معرفي كتاب:

فیزيک »و « الكتريسیته و مغناطیس»، «های موجی پديده»، «گرما و ترمودينامیک»، «خواص ماده»، «مكانیک»بخش  6در 

های بیولوژيكی و پزشكی  تدوين شده است. برای نشان دادن ارتباط مطالب فیزيكی با فرآيندهای زيستی از مثال« مدرن

واقعی استفاده شده و مسائل زيادی درباره کاربرد فیزيک در علوم زيستی، ارائه شده است. همچنین مباحث رياضی مطرح 

 باشد. یز محدود به جبر مقدماتی و مثلثات میشده در کتاب ن

 

 .1399. شرکت نشر ديدار پارسیان: تهران. مفاهيم اوليه فناور ي نانو و كاربردهاي آن در فيزيك. ساعدی، سعید. 214

  9786005592665 شابک: وزيری. ص.192

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

  دوازدهم پايه تحصيلي:

  فناوری، فیزيک، نانوكلمات كليدي: 

در اين کتاب، سعی بر آن است با تكیه بر دانش فیزيک مقدماتی، مفاهیم اولیه و مقدماتی فناوری نانو به  معرفي كتاب:

شود. سپس، مفهوم خواص ماده بررسی  ها پرداخته می بندی آن مخاطب آموزش داده شودوبا معرفی مواد پیرامون ما و دسته

شود. در ادامه برخی از  های ناشی از ورود به فناوری نانو، شرح داده می رخی از کاربردهای فناوری نانو و پیشرفتشده و ب

سازی  سازی و شبیه های مدل های مرسوم برای تصويربرداری و مطالعه ريزساختار مواد، معرفی و در پايان روش روش

 شود. های نانو مقیاس، بیان می پديده

 

رمز )وابسته به : تهران. کامبیز خالقی، احسان مهرجو اي بر اخترفيزيك نوين. مقدمه. ديل/ کارول، برادلی استلی،. 215

  9786227056563 شابک: رحلی. ص.976 .1399. شرکت منظومه انديشه خالقی(

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  فیزيک، المپیادنجوم، كلمات كليدي: 

است. اين « An lntroduction to Modern Astrophysics»فصل اول کتاب 10اين کتاب مشتمل بر  معرفي كتاب:

هايی را درباره  کننده در مرحله دوم المپیاد نجوم و اختر فیزيک است که مباحث و تمرين آموزان شرکت کتاب مناسب دانش

 گیرد. ، و...، دربرمی«کُنش نور و ماده برهم»، «نظريه نسبیت خاص»، «وسته نورطیف پی»، «مكانیک سماوی»، «کره سماوی»

 

رمز )وابسته به شرکت منظومه : تهران. کامبیز خالقی اي بر اخترفيزيك نوين. مقدمه. استلی، ديل/ کارول، برادلی. 216

  9786227056617 شابک: رحلی. ص.976 .1399. انديشه خالقی(

  معلم/ دانشجومعلمانآموز/  دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  نجوم، فیزيک، المپیادكلمات كليدي: 

« An lntroduction to Modern Astrophysics»از کتاب  26تا  19های  اين کتاب مشتمل بر فصل معرفي كتاب:

هايی را درباره  ک است که مباحث و تمرينکننده در المپیاد نجوم و اختر فیزي آموزان شرکت است. اين کتاب مناسب دانش

های  گیری منظومه شكل»، «اجرام کوچک منظومه شمسی»، «سیارات زمینی»، «فرايندهای فیزيكی در منظومه شمسی»

 گیرد. ، و...، دربرمی«سیاره



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب
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 قرآن

 

 .1398. القرآن الكريمجامعة : قم. آثار تربيتي بهشتيان و جهنميان از ديدگاه قرآن. آبادی، زهره حقیقی نجف. 217

  9786003582040 شابک: وزيری. ص.224

  معلم مخاطب:

  های قرآنی، دوزخ، بهشت جنبهكلمات كليدي: 

های  ها و نعمت های اصلی اين کتاب هستند. کتاب حاضر در ابتدا لذت چیستی معاد، بهشت و جهنم بخش معرفي كتاب:

شوند. بعد از آن جهنم و  انی با چه خصوصیاتی وارد بهشت میدهد چه کس کند. سپس توضیح می بهشتی را معرفی می

 شمارد. شدن را برمی شدن و جهنمی کند و عوامل بهشتی جهنمیان را معرفی می

 

 شابک: جیبی. ص.272 .1398. چشمه سخن: مشهد. حفظ موضوعي آياتي از قرآن. فقیهی صدر، محمد. 218

9786009712182  

  معلم/ کارشناسان مخاطب:

  های قرآن، حفظ قرآن ترجمهكلمات كليدي: 

در مجموعة حاضر صدها آية قرآنی در بسیاری از موضوعات در سه زمینة عقايد، مباحث تربیتی و اخالق و  معرفي كتاب:

منظور سهولت در حفظ و وفاداری به موضوع، فقط بخشی از آيه که با موضوع آيه ارتباط  آوری شده است. به  نیز احكام جمع

 است. تقیم دارد، نگاشته شدهمس

 مرجع

 

 ص.110 .1399. شهر قلم: تهران. حسن ساالری انرژي و حركت. دانشنامه تصويری بريتانیكا:. گروه نويسندگان. 219

  9786003203716 شابک: رحلی.

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ادبیات کودک و نوجوان، دانشنامه، فیزيکكلمات كليدي: 

ها  ترين منابع انرژی که انسان از آن با برخی از مهم« دانشنامه تصويری بريتانیكا»در اين کتاب از مجموعه  معرفي كتاب:

پاکِ های انرژی در جهان طبیعت و کاربردهای منابع انرژی  ترين تجلی مهم  شويد. درباره کند، آشنا می بردای می بهره

هايی که به  گیريد؛ نوآوری  ها مطالبی ياد می های انسان برخی از نوآوری  خوانید. همچنین درباره تجديدپذير مطالبی می

 تر، با مصرف انرژی کمتر سفر کنند. جاهای دوردست تر و به دهد سريع ها امكان می انسان



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب
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 رحلی. ص.110 .1399. شهر قلم: تهران. حسن ساالری گان. مهره بي دانشنامه تصويری بريتانیكا:. گروه نويسندگان. 220

  9786003203693 شابک:

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  مهرگان، دانشنامه ادبیات کودک و نوجوان، بیكلمات كليدي: 

ها و تصويرهايی زيبا درباره زندگی درونی و  ، دانستنی«تصويری بريتانیكادانشنامه »در اين کتاب از مجموعه  معرفي كتاب:

ها  کنند؛ مگس ها چطور پوست پستانداران را سوراخ می خوانید که پشه شود. در اين کتاب می مهرگان، ارائه می بیرونی بی

تواند  شود؛ يا اينكه هیچ ورزشكاری نمی یها آغاز م توانند غذای جامد را بخورند، زيرا فرآيند گوارش غذا بیرون از بدن آن می

 بلند بپرد و... .« کک»مانند 

 

 شابک: رحلی. ص.110 .1399. شهر قلم: تهران. حسن ساالری ژنتيك. دانشنامه تصويری بريتانیكا:. گروه نويسندگان. 221

9786003203686  

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

  دوازدهمدهم، يازدهم،  پايه تحصيلي:

  ادبیات کودک و نوجوان، دانشنامه، ژنتیکكلمات كليدي: 

کند؟ زبان  ها چه هنگام بر سیاره زمین پديدار شدند؟ چه چیزی ما را از ديگر جانوران، متمايز می انسان معرفي كتاب:

« شنامه تصويری بريتانیكادان»چگونه پديد آمد؟ چرا رمزگشايی از توالی ژنوم انسان مهم است؟ در اين کتاب که از مجموعه 

 آوريد. دست می های تكامل انسان، به های بسیار ديگری را درباره ژنتیک، و رازها و شگفتی ها و پرسش است؛ پاسخ اين پرسش

 

 شابک: رحلی. ص.108 .1399. شهر قلم: تهران. حسن ساالری كيهان. دانشنامه تصويری بريتانیكا:. گروه نويسندگان. 222

9786003203631  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ادبیات کودک و نوجوان، دانشنامه، نجومكلمات كليدي: 

ها درباره آسمان، آشنا  با کنجكاوی نخستین انسان« دانشنامه تصويری بريتانیكا»در اين کتاب از مجموعه  معرفي كتاب:

های زيبا تماشا  ها و عكس ها واداشت. تاريخ کیهان را با تصويرسازی به ساخت تلسكوپها را  شويد. کنجكاوی که آن می

های نورانی که آسمان شب را روشن  دهند کیهان چگونه پديد آمده است. ماهیت بسیاری از نقطه کنید که نشان می می

ها چیست و جايگاه  چاله ماده سیاه و سیاهمیرد،  شود و می يابید که خورشید چگونه زاده می گردد و درمی کنند، آشكار می می

 انسان در اين هستی بیكران کجاست.



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب
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 ص.106 .1399. شهر قلم: تهران. حسن ساالری ماهيان و دوزيستان. دانشنامه تصويری بريتانیكا:. گروه نويسندگان. 223

  9786003203679 شابک: رحلی.

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم تحصيلي:پايه 

  ادبیات کودک و نوجوان، دانشنامه، دوزيستانكلمات كليدي: 

، اطالعات جالبی را درباره زندگی جانداران دريايی «دانشنامه تصويری بريتانیكا»در اين کتاب از مجموعه  معرفي كتاب:

گیريد. در اين کتاب، اطالعات  هايی را ياد می ان نكتهآوريد و درباره ارتباط نزديک اين موجودات با زندگی انس دست می به

شود که از نخستین جانداران دارای اسكلت در سیاره زمین هستند. ارائه اطالعاتی درباره  ها مطرح می بسیاری درباره ماهی

 های اين کتاب است. ها از ديگر ويژگی زيستگاه و روش زندگی آن

 هاي زندگي مهارت

 

: اصفهان. حسین خدادادی العاده. نهايت ساده با نتايجي فوق آن يك چيز: حقيقتي بي. پاپاسان، جیکلر، گری/ . 224

  9786226650465 شابک: رقعی. ص.234 .1399. آموخته

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

  دوازدهم پايه تحصيلي:

  ادبیات ملل، موفقیت، کسب و کاركلمات كليدي: 

و اجتناب از انجام چند « 80/20»نويسندگان در اين کتاب ابتدا با بیان نكاتی سودمند نظیر استفاده از اصل  معرفي كتاب:

وری خود را افزايش دهیم.  کنند تا از عوامل مزاحم دوری کنیم و بهره ها، به ما کمک می زمان و توضیح در مورد آن کار هم

ترين چیز را برای خود مشخص  ترين عامل موفقیت، اين است که مهم ه اصلیپردازند ک ها در ادامه به بیان اين موضوع می آن

ها و شخصیت فرد، متفاوت است. با مشخص  ترين چیز برای هر فرد، بسته به نوع و شرايط زندگی، روحیات، عالقه کنیم. مهم

سوی موفقیت  جهت داد و بهها  ها معنا بخشید، به آن ها و تحمل سختی توان به اهداف، تالش کردن آن چیز است که می

 حرکت کرد.

 

 .1399. سازوکار: تهران. مهر آزيتا نجات اثر مركب: آغاز موفقيتي بزرگ در زندگي و درآمد شما.. هاردی، دارن. 225

  9786007325469 شابک: رقعی. ص.216

  معلم/ مدير مخاطب:

  کسب و کار، موفقیت، نیروی انسانیكلمات كليدي: 

های کوچک و  آيد. انتخاب دست می موفقیت، فرايندی است که از ايجاد تغییرات کوچک در خودمان به معرفي كتاب:

به شما « اثر مرکب»در کتاب « دارن هاردی. » دهند العاده به ما می پیوندند و درنهايت قدرتی خارق هوشمندانه ما به هم می

ای برای موفقیت استفاده کنید يا چگونه به عادات رفتاری  هعنوان برنام دهد که چگونه از تصمیمات کوچک خود به نشان می

 خود جهت دهید تا بتوانید در مسیر درست اهداف خود گام برداريد.



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش
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 رقعی. ص.166 .1399. آوند دانش: تهران. ادريس حسنجانی .For Dummiesاصول ارتباطات . کونكه، الیزابت. 226

  9786222620073 شابک:

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانشوالدين/  مخاطب:

  دوازدهم پايه تحصيلي:

  فردی نفس، روابط بین فناوری، اعتمادبهكلمات كليدي: 

مهارت در برقراری ارتباطی شفاف و جسورانه و همراه با تعهد، رمز موفقیت در کار و زندگی شخصی است.  معرفي كتاب:

هوشمندانه از کلمات و زبان بدن در   برد و شما را در انتخاب و استفاده ین میرا از ب  اين کتاب راهنما، ترس از برقراری ارتباط

سويی  های ارتباطی مختلف، هم دادن فعاالنه، شناخت سبک  گوش  کند. در اين کتاب اطالعاتی درباره هر موقعیتی ياری می

کردن و برقراری ارتباط با  فافیت در صحبت هايی برای حل اختالفات، ش کار، مذاکرات هوشمندانه، راه و در کسب  برای موفقیت

 آوريد. دست می های مختلف را به فرهنگ

 

 رقعی. ص.108 .1399. آوند دانش: تهران. فرشید قهرمانی .For Dummiesاصول مذاكره . دونالدسون، مايكل سی. 227

  9786226661874 شابک:

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان والدين/ دانش مخاطب:

  دوازدهم تحصيلي:پايه 

  نیروی انسانی، موفقیت، مذاکرهكلمات كليدي: 

اين کتاب درباره شش مهارت اصلی و ابتدايی مذاکره، نوشته شده است. در هر بخش از اين کتاب هر يک از  معرفي كتاب:

ترتیب نحوه آماده شدن برای رو به  های استفاده از آن، توضیح داده شده است. از اين شكل مجزا، بررسی و راه ها به مهارت

گذاری برای آن، گوش دادن مؤثر در مذاکره و نحوه استفاده از زبان بدن در مذاکره، نحوه کنترل احساسات و  مذاکره و هدف

های مذاکرات  ها و پیچیدگی هیجانات در مذاکره و...، در کتاب مطالعه شده است. بخش مجزايی از کتاب نیز به چالش

های مذاکره، فهرست و توضیحاتی برای هر يک، ارائه  گام برای بهبود مهارت 10صاص يافته است. در پايان فرهنگی اخت میان

 شده است.

 

 .1398. انجمن اولیا و مربیان: تهران. محمدرضا عطوفی سلمانی، زينب فالح ارمكی اعتياد آنالين.. جی پارکس، پگی. 228

  9789644513688 شابک: رقعی. ص.96

  معلم مخاطب:

  شناسی اجتماعی، اعتیاد، اينترنت آسیبكلمات كليدي: 

اعتیاد به اينترنت يا اعتیاد آنالين، نوعی اختالل در کنترل تكانه است که در آن استفاده افراطی از اينترنت  معرفي كتاب:

ش کرده تا ضمن اشاره شود. نويسنده در اين کتاب، تال موجب رنج و عذاب و اختالل در کارکردهای معمول زندگی فرد می

 علل و عوامل مؤثر بر آن و نیز راهكارهای درمان آن بپردازد. ، به«اعتیادهای آنالين»به 
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 رقعی. ص.168 .1398. کلید آموزش: تهران. افزايش عملكرد: انجام كارهاي يك هفته در يك روز. بقوسیان، ژان. 229

  9786002741493 شابک:

  آموز دانش مخاطب:

  يازدهم، دوازدهم تحصيلي:پايه 

  موفقیت، انگیزهكلمات كليدي: 

کوشد به مخاطب کمک کند با شناخت احساسی و فیزيكی خود، بهتر عمل کند. رازهای  کتاب حاضر می معرفي كتاب:

افزايش عملكرد در محل کار، چگونه انرژی فیزيكی بیشتری داشته باشیم، چگونه صرف نظر از مشكالت احساس خوبی 

های کاربردی مديريت زمان  های عمیق، و روش باشیم، چگونه عملكرد مغز را باال ببريم، روش قهرمانان در ايجاد عادت هداشت

 از جمله مباحث کتاب هستند.

 

 شابک: رقعی. ص.224 .1399. آموخته: اصفهان. علیرضا خاکساران بازي نامحدود.. سینک، سايمون. 230

9786226650489  

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

  دوازدهم پايه تحصيلي:

  شناسی، موفقیت، کسب و کار رهبری، روانكلمات كليدي: 

وکارها با پرسیدن يک سؤال به نمايش  ای را در استراتژی کسب نويسنده در اين کتاب، نگرش برجسته و تازه معرفي كتاب:

کند تا  را مطرح می« تئوری بازی»يا يک بازی محدود به برد و باخت؟ او  نهايت هستید گذارد: آيا شما در حال بازی بی می

دريافته است که ايجاد ارزش و سالمتی « سايمون»وکارهای عالی را توضیح دهد.  چگونگی موفقیت بلندمدت کسب

است که برای يک  شود، تنها چیزی نهايت ممكن می وکارها که با بازی بی مدت و رشدی ماندگار و مداوم برای کسب طوالنی

 وکار بايد مهم باشد. کسب

 

: تهران. علی صاحبی، حمید عبدی آموز. به سوي مدارس صلح. بودين، ريچاردجی/ کرافورد، دناکی/ شرامپ، فرد. 231

  9786001883965 شابک: رقعی. ص.152 .1398. بان ايران

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

  يازدهم، دوازدهمدهم،  پايه تحصيلي:

  آموزان های رفتاری، دانش های آموزشی، مهارت مهارتكلمات كليدي: 

خانه، مدرسه و اجتماع يک مسئولیت انسانی است و  -های زندگی  صلح و کمک به ايجاد آن در تمام بخش معرفي كتاب:

توان خود تالش کند. اين کتاب  وظیفه هر فردی است که برای گسترش صلح و دوستی احساس مسئولیت کرده و به اندازه

های ايجاد صلح و  آمیز با يكديگر است. در اين کتاب شیوه سوی دوستی، صلح و زندگی مسالمت يک کتاب کار برای حرکت به

دوستی بعد از هر اختالف، دعوا و دلخوری با ارائه تمرينات و فنون ساده، توضیح داده شده است. چگونگی ايجاد فضای 

جويی، نقش میانجی در ايجاد صلح،  حل متوجه شدن داليل اختالف و تعارض، مراحل فهمیدن صلح و صلحآمیز، مرا صلح

 وجودآمده، در کتاب ارائه شده است. وگو و مذاکره در ايجاد صلح و مراحل حل گروهی تعارض به نقش گفت
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. کلید آموزش: تهران. سیدفرهاد ذوالفقاری هاي ما. گيري انگيزه پاداش نهايي: داليل پنهاني شكل. اريیلی، دن. 232

  9786002743336 شابک: رقعی. ص.120 .1399

  آموز/ معلم والدين/ دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  شناسی انگیزه، روانكلمات كليدي: 

ها از آن را اصالح  نادرست انسانيابی کند و درک  کوشد مفهوم انگیزش را به طور دقیق ريشه اين کتاب می معرفي كتاب:

بخش موفق  وری کارکنان اثردارد، چرا اعتماد اساس رفتار انگیزش آيا پاداش بر بهره»هايی مثل  کند. در اين کتاب سؤال

پاسخ « دهد گذاری کار ما چیست، احساس مرگ چگونه انگیزه را تحت تأثیر قرار می است، تصورات اشتباه در مورد ارزش

ها و مخلوقاتمان؛ چرا  اند از: چگونه انگیزه را در افراد از بین ببريم؛ ايجاد پیوند عمیق با ايده های کتاب عبارت صلگیرند. ف می

 کنیم. تر از آن چیزی است که ما فكر می اهمیت پول کم

 

 احترام.پذيري و  نوجوان حل مسئله قدرت، اعتمادسازي، مسئوليت -پايان جنگ قدرت والدين. براون، نیل. 233

  9786002008831 شابک: رقعی. ص.204 .1398. کتاب ارجمند: تهران. مجتبی رباطجزی اعظم فاضلی، سید

  والدين/ معلم/ مشاور مخاطب:

  های رفتاری رفتار، رفتار اولیا و فرزندان، مهارتكلمات كليدي: 

فصل  11و رفتارهای پرخطر نوجوانان در ها و تعارضات میان والدين و نوجوانان  در اين کتاب به کشمكش معرفي كتاب:

ها، اين تعارضات به يک درگیری بی پايان و درواقع به جنگ قدرت تبديل و باعث تضعیف  شود. در برخی خانواده می اشاره

  شود. نويسنده در اثر حاضر معتقداست برای هدايت و امیددادن به نوجوانان، بايد به آنان مسئولیت رابطه اعضای خانواده می

هايی از  ترين رويكرد است. مثال درمانی مؤثرترين و جامع نوجوانان، خانواده-داد. برای پايان دادن به جنگ قدرت والدين

نفس و شادی، افسردگی و کنترل رفتارها با  پذيری، ايجاد نگرش درست در نوجوانان، عزت های فرزندپروری، واکنش سبک

 ن کتاب است.مشاوره وموضوعات ديگر، از جمله مطالب اي

 

. انجمن اولیا و مربیان: تهران. آوري وكيفيت زندگي تاب. عابدی جبلی، مريم/ محلوجی، فرشته/ پیرزاد، حسن. 234

  9789644513312 شابک: رقعی. ص.268 .1398

  والدين/ معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  آوری شناسی، زندگی، تاب روانكلمات كليدي: 

ارتقای شرايط زندگی و بهبود بخشیدن به بُعد کیفی زندگی هفت مورد رفاه، بهداشت، خالقیت، در راستای  معرفي كتاب:

صمیمیت، امنیت، سعادت جامعه و سالمت روان مطرح است. در اين کتاب، تالش بر آن بوده عالوه بر ارائه تعاريف مختلف از 

است، « آوری تاب»ترين آن  کیفیت زندگی که مهمکیفیت زندگی به بررسی و شناسايی ابعاد مختلف آن و عوامل مؤثر بر 

 شود. های آموزشی و درمانی مورد نیاز مشاوران، مدرسان و مربیان ارائه می پرداخته شود. همچنین در کتاب برنامه
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. مهرداد هوشمند، طیبه وخشوزی هايي براي داشتن يك زندگي شاد و موفق. تفكر مثبت: تمرين. هاسون، گیل. 235

  9789644512889 شابک: رقعی. ص.176 .1399. انجمن اولیا و مربیان: تهران

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

  دوازدهم پايه تحصيلي:

  شناسی، زندگی شاد خودسازی، روانكلمات كليدي: 

تفكر مثبت در اين کتاب در چهار بخش تهیه و تنظیم گرديده که نويسنده در بخش نخست آن به موضوع  معرفي كتاب:

مقابل تفكر منفی، در بخش دوم به تفكر مثبت و اقدام مثبت، در بخش سوم به ساختن تفكر مثبت به يک عادت، و در بخش 

تكنیک و راهكار ساده برای  100های دشوار، پرداخته است. در اين کتاب بیش از  چهارم به تفكر مثبت در موقعیت

 تلف و بهبود زندگی و روابط اجتماعی، ارائه شده است.انديشی و شادزيستن در موضوعات مخ مثبت

 

 .1398. نشر کانون انديشه جوان, به: تهران. تو افسرده نيستي: مهارت مبارزه با خلق منفي. جمشیدی، محمدعلی. 236

  9786001593307 شابک: رقعی. ص.64

  معلم/ مشاور مخاطب:

  شناسی های مثبت و منفی، روان عادتكلمات كليدي: 

شناختی و اسالمی، در چهار فصل  تواند افسردگی را سبب شود. اين کتاب با رويكرد روان خلق منفی می معرفي كتاب:

کند. سپس راهكارهای پیشگیری از آن و مقابله با آن را  های اين مشكل، آثار و عوامل آن آشنا می مخاطب را با نشانه

 آموزد. می

 

آگاهي در مديريت خشم نوجوانان، كتاب كار غلبه بر خشم و  توجه. پورسل، مارک/ مورفی، جیسون. 237

 .1398. کتاب ارجمند: تهران. نسب مرتضی ارجمندی سید .MBSRو  DBTهاي  پرخاشگري با استفاده از مهارت

  9786002008312 شابک: رقعی. ص.144

  آموز/ مشاور دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  کتاب کار، مديريت، خشم، خودراهبریكلمات كليدي: 

شود تا شما بتوانید ريشه خشم خود را درک  ای از بهترين ابزارهای ممكن ارائه می در اين کتاب، مجموعه معرفي كتاب:

انی و کنید، اعمال و احساسات خارج از کنترل خود را مديريت نمايید و درنهايت در تعامل با خود و ديگران احساس شادم

آگاهی، ارائه  های رفتاردرمانی ديالكتیكی و مبتنی بر توجه آرامش بیشتری داشته باشید. اين ابزارها با استفاده از مهارت

 شود. می
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فعاليت در راستاي  125پروري:  ابزاري براي فرزند جعبه. فیفر، لیزا ويد/ سیبالد، لورا کی./ رودن، جنیفر هانت. 238

اعظم رشیدی، عبدالحسین شمسی، شادی  هاي رفتاري. افزايش رفتارهاي مثبت و كاهش تنشمديريت هيجانات، 

  9786227082265 شابک: وزيری. ص.168 .1399. يار مانا: اصفهان. بهشتی

  والدين/ معلم/ مشاور مخاطب:

  شناسی، تربیت، فرزندپروری روانكلمات كليدي: 

شناسی حوزۀ گفتار و زبان،  شناسان و يک متخصص آسیب تجارب والدين، رواندر اين کتاب، با استفاده از  معرفي كتاب:

شود تا عملكرد  های واقعی به شما کمک می شود. با طرح مثال فرزندان ارائه می  راهكارهای خالقانه برای حل مشكالت روزانه

طور پیگیری اهدافش را بیاموزد.  همین دهی کند و شناختی فرزند خود را تقويت کنید، به او کمک کنید تا افكارش را سازمان

ای، خانواده گسترده، روابط با همساالن و  آموزيد که چگونه ساختار روابط پیچیده موجود در خانواده هسته همچنین می

 شويد. هايی برای ايجاد عادات سالم در خانواده آشنا می اعضای جامعه را بهبود ببخشید و با روش

 

چگونه هيوالي امتحان راگرسنه بگذاريم، كتاب كار رفتاردرماني شناختي براي مديريت . کالینز، کیت. 239

 شابک: وزيری. ص.164 .1398. کتاب ارجمند: تهران. نسب مرتضی ارجمندی سید استرس امتحان در كودكان و نوجوان.

9786002009463  

  آموز/ مشاور دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  شناسی، استرس، رفتاردرمانی روانكلمات كليدي: 

هايشان، مورد ارزيابی  نحوی بايد آموخته استرس امتحان يكی از منابع فشار روانی برای افرادی است که به معرفي كتاب:

شده  باعثطوری که  ای داشته است؛ به های اخیر رشد فزاينده قرار بگیرد. اين استرس در کودکان و نوجوانان نیز در سال

محققان در صدد راهی برای رفع آن باشند. خواننده در اين کتاب به کمک رويكرد رفتاردرمانی شناختی در ابتدا با استرس 

 کند. آموزد که او را در غلبه بر اين استرس کمک می و راهبردهايی را می  شود و سپس تكنیک امتحان و داليل آن آشنا می

 

شرکت انتشارات فنی : تهران. مینا سلیمی خواهي بهترين باشي. بايد بكني؟ وقتي كه ميچه . گرينزپون، توماس. 240

  9786004773010 شابک: رقعی. ص.144 .1399. ايران

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ادبیات کودک و نوجوان، کمال گرايیكلمات كليدي: 

گرايی با تالش برای بهتر انجام  گراها چه کسانی هستند؟ کمال آيد؟ کمال کجا می گرايی چیست و از کمال معرفي كتاب:

گرايی و منشأ آن،  اين کتاب، با کمال  گرايی کنار بیايیم؟ با مطالعه توانیم با کمال دادن کارها چه تفاوتی دارد؟ چطور می

هايی با آن کنار  موزيد که چگونه و با چه مهارتآ شويد و می ها، آشنا می گرا و مشكالت احتمالی آن خصوصیات افراد کمال

 بیايید.
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شرکت انتشارات فنی : تهران. بهناز کمالی زده و نگراني. چه بايد بكني؟ وقتي كه وحشت. کريست، جیمز.جی. 241

  9786004773027 شابک: رقعی. ص.128 .1399. ايران

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ادبیات کودک و نوجوان، ترس، احساساتكلمات كليدي: 

توانیم  ها کجاست؟ چطور می ها و نگرانی کنید؟ منشأ ترس زده و نگران هستید چه می که وحشت هنگامی معرفي كتاب:

ا چه آموزيد که چگونه و ب شناسید و می هايتان را می ها و نگرانی ها را از بین ببريم؟ با مطالعه اين کتاب، ترس ترس

 ها کنار بیايید. هايی با آن مهارت

 

انجمن : تهران. هاي كاربردي براي والدين و معلمان خشم ومديريت آن: روش. کبیری، لیال/ پورشهريار، حسین. 242

  9789644513671 شابک: وزيری. ص.402 .1399. اولیا و مربیان

  والدين/ معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  نوجوانان، مديريت، خشمکودکان و كلمات كليدي: 

تواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم فراوانی بر ابعاد گوناگون روانی و  های مختلف ايجاد شده و می خشم از راه معرفي كتاب:

جسمی افراد داشته باشد. در اين کتاب با خشم، رويكردهای نظری آن و نیز راهبردهايی برای مديريت خشم بزرگساالن آشنا 

شود که به والدين و مربیان  های مختلف مانند بازی، داستان، نمايش و...، ارائه می راهكارهايی با استفاده از فعالیتشويد و  می

 کند تا به کودکان و نوجوانان، مديريت خشم را آموزش دهند. کمک می

 

. معصومه رحمانی شادي را انتخاب كن، چطور از روح و روان خود مراقبت كنيم. دخترانه:. وودبرن، جودی. 243

  9786001883361 شابک: رقعی. ص.108 .1398. بان ايران: تهران

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم پايه تحصيلي:

  زندگی شاد، شادیكلمات كليدي: 

های  تمرينها و  کوشد دربارۀ روح و روان در حال رشد نوجوان، به او اطالعاتی بدهد. راهنمايی کتاب حاضر می معرفي كتاب:

ها را تمرين  کند آن آموزد و به او کمک می کنند. نويسنده شش عادت را به مخاطب می کتاب به پرورش فكر هم کمک می

 کننده طراحی و تدوين شده است. کند تا بتواند در زندگی شادتر باشد. محتوای کتاب همراه با تصوير و به صورتی سرگرم

 

: اصفهان. پور تنگسیری فاطمه علی تان را به دست بگيريد. چگونه افسار زندگيذهن حواس جمع: . ايال، نیر. 244

  9786226650533 شابک: رقعی. ص.280 .1399. آموخته

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

  دوازدهم پايه تحصيلي:

  شناسی، دقت، حواس پرتی روانكلمات كليدي: 

در « جمع ذهن حواس»پرتی شما رابطه مستقیم دارد و اينكه چطور کودکانی با  حواسچرا روابط شما با  معرفي كتاب:

های جديد و  بینانه است که روش بخش و خوش ، کتابی قدرت«جمع ذهن حواس»پرتی پرورش دهیم.  دنیايی پر از حواس

 خواهد سپری کند. ونه که میگ اش را آن کند زندگی کند و به خواننده کمک می عملی برای کنترل توجه و زمان ارائه می



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش

76 

 

 

 شابک: رقعی. ص.60 .1399. مؤسسه فرهنگی آرمان رشد: تهران. راهكارهاي مقابله با ناكامي. دهقانی، حمیده. 245

9786222430221  

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

  يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  شناسی، موفقیت، ناکامی روانكلمات كليدي: 

کنند. الزمه  زندگی مسیر پرفرازونشیبی است که افراد گاهی در طول اين مسیر ناکامی و شكست را تجربه می معرفي كتاب:

رفت از اين مرحله آن است که بتوانند از اشتباهات خود درس بگیرند و در شكست باقی نمانند. در اين کتاب،  رشد و برون

شود. سپس، علل و ريشه ناکامی، بررسی و راهكارهای مقابله با شكست، ارائه  مفهوم ناکامی، تعريف و انواع آن معرفی می

 شود. می

 

: تهران. نگار عجايبی راهنماي سبز ميكي.. يونسدوهدير، آستیلدربیور/ ايرفینوگادوتیر، گونديس/ گونارسدوهیر، الن. 246

  9786004773089 شابک: وزيری. ص.96 .1399. شرکت انتشارات فنی ايران

  آموز/ معلم والدين/ دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  زندگی پايدار، سبک زندگی، محیط زيستكلمات كليدي: 

طوری که منابع طبیعی کافی برای آيندگان  زندگی پايدار، يعنی زندگی آسوده بدون مصرف بیش از اندازه؛ به معرفي كتاب:

های جالب و نكاتی درباره سبک زندگی سبز و پیشنهاداتی برای  ها و مفاهیم، واقعیت توضیحات، ايدهباقی بماند. در اين کتاب 

ها بتوانند بیشتر کنار هم باشند  کند تا خانواده آوريد. اين کتاب، فرصتی فراهم می دست می های هنری و کاردستی به فعالیت

 و با هم وقت بگذرانند.

 

 .1398. انجمن اولیا و مربیان: تهران. نسرين پارسا دهند. كه والدين خردمند انجام نميسيزده كاري . مورن، امی. 247

  9789644513367 شابک: رقعی. ص.424

  والدين/ معلم مخاطب:

  نفس، کودکان تربیت، رفتار، اعتمادبهكلمات كليدي: 

انديشه فرزند درست مانند سالمت تربیتِ شايسته فرزند، دغدغه همه والدين است. سالمت روح، ذهن و  معرفي كتاب:

هايی را که مانع از شكوفايی ذهنی و فكری  رو، ضروری است والدين روش جسم و تن او، مورد توجه والدين است؛ از اين

عادت  13شود کنار بگذارند و برای پرورش کودکان، آنان را توانمند کنند. نويسنده در اين کتاب با برشمردن  فرزندانشان می

ها در زندگی، راهكارهای عملی و ساده را جهت رسیدن به آرامش درونی و موفقیت  روزانه و بررسی تأثیرات منفی آناشتباه 

 دهد. شخصی، ارائه می

 

: تهران. نحله، رحمانیان. ام چكار كنم؟ طراحي زندگي ايدئال: من كه هستم و بايد با زندگي. بونتی، بنجامین. 248

  9786008680437 شابک: رقعی. ص.160 .1398. تعالی

  آموز/ معلم/ مشاور/ دانشجومعلمان دانش مخاطب:

  يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  انديشه و تفكر، خودسازیكلمات كليدي: 

شده است که  در اين کتاب فرايند روانی تغییر در ذهن انسان، به فرايند فیزيكی ساخت يک خانه تشبیه معرفي كتاب:

چینی؛ گذاشتن میراث. نويسنده هر بخش را به  از: انتخاب مصالح؛ رفع نواقص و ايجاد اصالحات؛ سنگاند  مراحل آن عبارت

 کند. دهد و مخاطب را به تفكر تشويق می هايی برای درک بیشتر ارائه می دهد، تمرين طور کامل شرح می



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش
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نگري،  فضيلت اعتدال: آينده. و پرورشاداره کل امور تربیتی و مشاوره معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش . 249

  9786003902220 شابک: وزيری. ص.48 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران. بخشش

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  نگری شناسی، داستان، آينده روانكلمات كليدي: 

است که براساس « شناختی های منشی و روان توانمندسازی فضیلت»های  اين کتاب از مجموعه کتاب معرفي كتاب:

گرا، تدوين شده است. اين  شناسی مثبت گذار روان از اساتید پايه« مارتین سلیگمن»و « کريستوفر پترسون»بندی  طبقه

های  ستفاده از قالبشناختی را که نوجوانان برای رسیدن به شادمانی و سالمت روان نیاز دارند با ا فضیلت روان 24مجموعه 

نگری و بخشش(،  )آينده« اعتدال»دهد. در اين کتاب به فضیلت  ها و راهكارهای عملیاتی، ارائه می داستان، تمرين، ايده

 پرداخته شده است.

 

فضيلت اعتدال: . اداره کل امور تربیتی و مشاوره معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش. 250

  9786003902213 شابک: وزيری. ص.44 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران. فروتنيداري،  خويشتن

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  داری، داستان شناسی، خويشتن روانكلمات كليدي: 

است که براساس « شناختی روانهای منشی و  توانمندسازی فضیلت»های  اين کتاب از مجموعه کتاب معرفي كتاب:

گرا، تدوين شده است. اين  شناسی مثبت گذار روان از اساتید پايه« مارتین سلیگمن»و « کريستوفر پترسون»بندی  طبقه

های  شناختی را که نوجوانان برای رسیدن به شادمانی و سالمت روان نیاز دارند با استفاده از قالب فضیلت روان 24مجموعه 

داری و فروتنی(،  )خويشتن« اعتدال»دهد. در اين کتاب به فضیلت  ها و راهكارهای عملیاتی، ارائه می ين، ايدهداستان، تمر

 پرداخته شده است.

 

فضيلت تعالي: اميد، تحسين . اداره کل امور تربیتی و مشاوره معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش. 251

  9786003902190 شابک: وزيری. ص.44 .1398. منادی تربیتمؤسسه فرهنگی : تهران. زيبايي

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  شناسی، امید، داستان روانكلمات كليدي: 

است که براساس « شناختی های منشی و روان توانمندسازی فضیلت»های  اين کتاب از مجموعه کتاب معرفي كتاب:

گرا، تدوين شده است. اين  شناسی مثبت گذار روان از اساتید پايه« مارتین سلیگمن»و « کريستوفر پترسون»بندی  طبقه

های  شناختی را که نوجوانان برای رسیدن به شادمانی و سالمت روان نیاز دارند با استفاده از قالب فضیلت روان 24مجموعه 

)امید و تحسین زيبايی(، « تعالی»دهد. در اين کتاب به فضیلت  ه میها و راهكارهای عملیاتی، ارائ داستان، تمرين، ايده

 پرداخته شده است.



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش
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طبعي،  فضيلت تعالي: شوخ. اداره کل امور تربیتی و مشاوره معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش. 252

  9786003902152 شابک: وزيری. ص.60 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران. قدرداني، معنويت

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  شناسی، داستان، معنويت روانكلمات كليدي: 

است که براساس « شناختی های منشی و روان توانمندسازی فضیلت»های  اين کتاب از مجموعه کتاب معرفي كتاب:

گرا، تدوين شده است. اين  شناسی مثبت گذار روان از اساتید پايه« سلیگمنمارتین »و « کريستوفر پترسون»بندی  طبقه

های  شناختی را که نوجوانان برای رسیدن به شادمانی و سالمت روان نیاز دارند با استفاده از قالب فضیلت روان 24مجموعه 

طبعی، قدردانی و  )شوخ« تعالی»لت دهد. در اين کتاب به فضی ها و راهكارهای عملیاتی، ارائه می داستان، تمرين، ايده

 معنويت(، پرداخته شده است.

 

فضيلت خرد: خالقيت، . اداره کل امور تربیتی و مشاوره معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش. 253

  9786003902183 شابک: وزيری. ص.48 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران. روشنفكري

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  شناسی، خالقیت، داستان روانكلمات كليدي: 

است که براساس « شناختی های منشی و روان توانمندسازی فضیلت»های  اين کتاب از مجموعه کتاب معرفي كتاب:

گرا، تدوين شده است. اين  شناسی مثبت روانگذار  از اساتید پايه« مارتین سلیگمن»و « کريستوفر پترسون»بندی  طبقه

های  شناختی را که نوجوانان برای رسیدن به شادمانی و سالمت روان نیاز دارند با استفاده از قالب فضیلت روان 24مجموعه 

، )خالقیت و روشنفكری(« خرد»دهد. در اين کتاب به فضیلت  ها و راهكارهای عملیاتی، ارائه می داستان، تمرين، ايده

 پرداخته شده است.

 

انديشي،  فضيلت خرد: ژرف. اداره کل امور تربیتی و مشاوره معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش. 254

  9786003902145 شابک: وزيری. ص.64 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران. كنجكاوي، يادگيري

  آموز دانش مخاطب:

  يازدهم، دوازدهمدهم،  پايه تحصيلي:

  شناسی، داستان، يادگیری روانكلمات كليدي: 

است که براساس « شناختی های منشی و روان توانمندسازی فضیلت»های  اين کتاب از مجموعه کتاب معرفي كتاب:

. اين گرا، تدوين شده است شناسی مثبت گذار روان از اساتید پايه« مارتین سلیگمن»و « کريستوفر پترسون»بندی  طبقه

های  شناختی را که نوجوانان برای رسیدن به شادمانی و سالمت روان نیاز دارند با استفاده از قالب فضیلت روان 24مجموعه 

انديشی، کنجكاوی و  )ژرف« خرد»دهد. در اين کتاب به فضیلت  ها و راهكارهای عملیاتی، ارائه می داستان، تمرين، ايده

 يادگیری(، پرداخته شده است.



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش
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فضيلت شجاعت: پشتكار، . اداره کل امور تربیتی و مشاوره معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش. 255

  9786003902176 شابک: وزيری. ص.48 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران. سرزندگي

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  شناسی، داستان، شجاعت روانكلمات كليدي: 

است که براساس « شناختی های منشی و روان توانمندسازی فضیلت»های  اين کتاب از مجموعه کتاب معرفي كتاب:

گرا، تدوين شده است. اين  شناسی مثبت گذار روان از اساتید پايه« مارتین سلیگمن»و « کريستوفر پترسون»بندی  طبقه

های  ی را که نوجوانان برای رسیدن به شادمانی و سالمت روان نیاز دارند با استفاده از قالبشناخت فضیلت روان 24مجموعه 

)پشتكار و سرزندگی(، « شجاعت»دهد. در اين کتاب به فضیلت  ها و راهكارهای عملیاتی، ارائه می داستان، تمرين، ايده

 پرداخته شده است.

 

فضيلت شجاعت: شهامت، . پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورشاداره کل امور تربیتی و مشاوره معاونت . 256

  9786003902206 شابک: وزيری. ص.48 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران. صداقت

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  شناسی، داستان، صداقت، شجاعت روانكلمات كليدي: 

است که براساس « شناختی های منشی و روان توانمندسازی فضیلت»های  از مجموعه کتاب اين کتاب معرفي كتاب:

گرا، تدوين شده است. اين  شناسی مثبت گذار روان از اساتید پايه« مارتین سلیگمن»و « کريستوفر پترسون»بندی  طبقه

های  روان نیاز دارند با استفاده از قالبشناختی را که نوجوانان برای رسیدن به شادمانی و سالمت  فضیلت روان 24مجموعه 

)شهامت و صداقت(، پرداخته « شجاعت»دهد. در اين کتاب به فضیلت  ها و راهكارهای عملیاتی، ارائه می داستان، تمرين، ايده

 شده است.

 

انصاف، فضيلت عدالت: . اداره کل امور تربیتی و مشاوره معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش. 257

  9786003902169 شابک: وزيری. ص.60 .1398. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهران. رهبري، كار گروهي

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  شناسی، داستان، عدالت روانكلمات كليدي: 

است که براساس « شناختی منشی و روانهای  توانمندسازی فضیلت»های  اين کتاب از مجموعه کتاب معرفي كتاب:

گرا، تدوين شده است. اين  شناسی مثبت گذار روان از اساتید پايه« مارتین سلیگمن»و « کريستوفر پترسون»بندی  طبقه

های  شناختی را که نوجوانان برای رسیدن به شادمانی و سالمت روان نیاز دارند با استفاده از قالب فضیلت روان 24مجموعه 

)انصاف، رهبری و کار « عدالت»دهد. در اين کتاب به فضیلت  ها و راهكارهای عملیاتی، ارائه می ان، تمرين، ايدهداست

 گروهی(، پرداخته شده است.



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش
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. کلید آموزش: تهران. ژان بقوسیان، بنفشه عطرسائی جلسات مؤثر. کتابخانه موفقیت برايان تريسی:. تريسی، برايان. 258

  9786002742742 شابک: رقعی. ص.96 .1398

  مدير مخاطب:

  ، موفقیت کسب و کار، سخنرانیكلمات كليدي: 

دهی و ايجاد جلساتی مؤثر است؛ در اين کتاب با انواع  ايده کلیدی برای شكل 21اين کتاب، دربردارنده  معرفي كتاب:

نفس  به ها، چگونگی بهبود اعتماد سخنرانی در آنها اثر دارند، نحوه  جلسات، عواملی که بر تأثیرگذاری يا عدم مؤثر بودن آن

 شويد. برای سخنرانی در جلسات و عوامل مهم ديگری که با موضوع ذکرشده ارتباط دارند، آشنا می

 

. کلید آموزش: تهران. ژان بقوسیان، بنفشه عطرسائی مديريت زمان. کتابخانه موفقیت برايان تريسی:. تريسی، برايان. 259

  9786002742827 شابک: رقعی. ص.112 .1398

  آموز/ معلم/ مدير/ مشاور دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  کسب و کار، مديريت زمان، موفقیتكلمات كليدي: 

در اين کتاب، تالش کرده است که شیوه درست مديريت زمان را به مخاطب خودش آموزش « برايان تريسی» معرفي كتاب:

حل مهم برای رسیدن به مديريت زمان مؤثر و کارآمد است. در اين کتاب با فنونی چون  راه 21کتاب حاوی دهد. اين 

؛ «به بینش و مأموريت خود فكر کنید»؛ «های خود را مشخص کنید ارزش»؛ «شناسی مديريت زمان داشته باشید روان»

های خود را ترسیم  پروژه»؛ «های خود را بنويسید برنامه»؛ «نگاهی بیندازيد نگاهتان روبه جلو باشد ولی به گذشته هم نیم»

 شويد. ؛ و...، آشنا می«های خود را مشخص کنید اولويت»؛ «فهرست کارهای روزانه خود را تهیه کنید»؛ «کنید

 

. کلید آموزش: تهران. ژان بقوسیان، بنفشه عطرسائی واگذاري كارها. کتابخانه موفقیت برايان تريسی:. تريسی، برايان. 260

  9786002743367 شابک: رقعی. ص.112 .1399

  مدير مخاطب:

  های شغلی، مديريت کسب و کار، فرصتكلمات كليدي: 

های کلیدی را  ای از ايده های اساسی مديران مؤثر است. در اين کتاب، مجموعه واگذاری کارها يكی از مهارت معرفي كتاب:

در اين کتاب به مطالبی چون « برايان تريسی»بسیار بهتری تبديل خواهد کرد.   آموزيد که شما را به واگذارکننده می

شناسايی چهار تیپ »، «هفت کلید واگذاری مؤثر»، «ها سه ويژگی بهترين رئیس»، «های مانع از واگذاری افسانه »

 ، و...، پرداخته است.«اجتناب از واگذاری معكوس»، «شخصیتی

 

رهايي از افسردگي به  کلیدهای مديريت زندگی:. تیزديل، جان/ سگال، زيندل/ زين، جان کاباتويلیامز، مارک/ . 261

  9786226665230 شابک: رقعی. ص.264 .1399. صابرين: تهران. اکرم کرمی آگاهي. روش ذهن

  آموز/ مشاور دانش مخاطب:

  يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  آگاهی شناسی، افسردگی، ذهن روانكلمات كليدي: 

کنند.  ، روشی را برای کنترل و درمان افسردگی پیشنهاد می«آگاهی ذهن»نويسندگان در اين کتاب به روش  معرفي كتاب:

کند تا ابتدا از عواملی که باعث پديدآمدن افسردگی در وجودتان شده است، باخبر شويد. سپس  روشی که به شما کمک می

 ساز را درمان کنید. که عادت ذهنی افسردهکنند  ها و راهكارهايی ارائه می تمرين



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب
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هاي عملي براي مديريت  هاي دشوار: راه شخصيت کلیدهای مديريت زندگی:. ادواردز، هازل/ مک گراس، هلن. 262

 شابک: رقعی. ص.376 .1399. صابرين: تهران. ويدا راضی زاي ديگران و شايد خود شما. رفتارهاي آسيب

9786226665223  

  مشاور مخاطب:

  فردی رفتارهای آسیب زا، روابط اجتماعی، روابط بینكلمات كليدي: 

های  ، انواع شخصیت«های روانی راهنمای تشخیصی و آماری اختالل»در اين کتاب با استفاده از کتابچه  معرفي كتاب:

با اين افراد چگونه بايد رفتار کنید شود که  شود و به شما ياد داده می ها، بررسی می های اخالقی و رفتاری آن دشوار و ويژگی

ها تعامل سازنده برقرار کنید. اين کتاب تنها برای  ها کنار بیايید و بدون اينكه آزار ببینید با آن توانید با آن و چطور می

 مشاوران مدارس مناسب شناخته شده است.

 

عشق و قدرت خود را باز يابيد صداي  ارزش: تعادل ميان من كم کلیدهای مديريت زندگی:. ان آرون، ايلین. 263

 رقعی. ص.324 .1399. صابرين: تهران. فرناز فرود تان را بيابيد. تان را دگرگون كنيد ارزش حقيقي بازدارنده دروني

  9786226665308 شابک:

  مشاور مخاطب:

  شناسی، خودسازی فردی، روان روابط بینكلمات كليدي: 

ارزش درون خود دارند که در  کم« منِ»ها يک  تعادل میان عشق و قدرت است. همه انساناين کتاب، روايتگر  معرفي كتاب:

شود به  ، موجب می«من»ارزش بودن را القا کند. اين  تواند احساس بی اعماق وجودشان دفن شده است، بخشی که می

ارزش درونتان را  کم« منِ»توانید  میشده در اين کتاب،  به کمک رهنمودهای ارائه. خودمان شک کنیم يا خجالت بكشیم، و...

 مهار کنید.

 

: تهران. همزيستي با كرونا: نگاهي متفاوت به زندگي پساكرونا کلیدهای مديريت زندگی:. کريمی، عبدالعظیم. 264

  9786226665322 شابک: رقعی. ص.152 .1399. صابرين

  آموز/ معلم والدين/ دانش مخاطب:

  دوازدهميازدهم،  پايه تحصيلي:

  ها شناسی، کرونا، ويروس بیماری های واگیردار، روانكلمات كليدي: 

، نگاهی متفاوت به زندگی پساکرونا دارد. او در اين کتاب در تالش «همزيستی با کرونا»نويسنده در کتاب  معرفي كتاب:

توان  امید و آرامش را کشف کرد؟ چگونه میناآرامی و ناامیدی،  توان از دل ها پاسخ دهد که چگونه می است تا به اين پرسش

های بالنده و سازنده تبديل کرد؟ وی در تالش است تا به تمام افراد کمک کند  های فرساينده و کاهنده را به فرصت موقعیت

زدگی، جهل، خودخواهی و  با اين ويروس مبارزه کنند، و عالوه بر آن ذهن و جسم و زندگیشان را از ويروس غفلت

 رايی نیز پاک کنند.گ مصرف



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب
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 .1399. شرکت انتشارات فنی ايران: تهران. امیرحسین میرزائیان كنترل خشم در نوجوانان.. کسادا لمان، ريچل. 265

  9786004773331 شابک: وزيری. ص.136

  آموز/ مشاور دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  نوجوانانشناسی، خشم،  روانكلمات كليدي: 

داند و معتقد است هر آدمی با عصبانیت خود،  نويسنده کتاب، خشم را يكی از احساسات طبیعی بشر می معرفي كتاب:

کنند؛ و  دارند؛ برخی آن را با کلمات آزاردهنده ابراز می  کند؛ برخی خشم خود را در درونشان نگه می جور برخورد می يک

هايی به نوجوانان  شوند. در اين کتاب، مهارت شوند يا از شدت خشم منفجر می برخی ديگر به جنگ و دعوا متوسل می

 ها بتوانند بر عصبانیت خود چیره شوند. شود که با استفاده از آن آموزش داده می

 

انديشي كه موفقيت و عملكرد در كار را بهبود  شناسي مثبت مزيت شاد بودن: هفت اصل روان. اکر، شان. 266

  9786226665209 شابک: رقعی. ص.268 .1399. صابرين: تهران. االسالمی گیتا شیخ بخشد. مي

  معلم/ مشاور مخاطب:

  روان شناسی مثبت نگر، شادی، موفقیتكلمات كليدي: 

مزيت »بخشد در کتاب  انديشی که موفقیت و عملكرد در کار را بهبود می شناسی مثبت هفت اصل روان معرفي كتاب:

پذير هستند، باور  است. درصورتی که ما مزيت شادبودن را بدانیم و به اين اصل که تغییرات امكان شده  ، معرفی«شادبودن

کار ببنديم. در اين صورت شاهد شادی هستیم. شادی که با خودش،  توانیم اين اصول را در زندگی به داشته باشیم، می

 آورد. موفقیت به ارمغان می

 

گيري از نگرش اسالمي: رويكردي تازه به مقوله مشاوره و  مشاوره و درمان سوگ با بهره. پور، زهرا نعمتی. 267

 شابک: رقعی. ص.272 .1398. انجمن اولیا و مربیان: تهران. درمان سوگ جهت استفاده درمانگران و درمانجويان

9789644513329  

  والدين/ معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  مشاوره، سوگشناسی،  روانكلمات كليدي: 

های سوگوار برای گذر از رنج دوران سوگواری، نگاشته شده است. مداخله  اين کتاب با هدف کمک به خانواده معرفي كتاب:

شده در اين کتاب، يک روش نوين است که اولین بار در ايران توسط  کار گرفته های مقابله با داغديدگی به درمانی و روش

، اثربخشی آن طی يک پژوهش علمی برای مادران داغدار فرزند، مورد بررسی قرار 1390ر سال نويسنده اين کتاب ابداع و د

 گرفته است.



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب
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 .1399. آوند دانش: تهران. حسین سلیمانی .For Dummiesمهارت سخن گفتن در جمع . کانلی، آلیسون. 268

  9786226661935 شابک: وزيری. ص.396

 آموز / دانشوالدين/ معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  دوازدهم پايه تحصيلي:

   های ارتباطی، سخنرانی مهارت، مهارتكلمات كليدي: 

شغلی آماده شويد، به کمک     کند که يک نطق تجاری انجام دهید، برنامه اجرا کنید يا برای مصاحبه   فرقی نمی معرفي كتاب:

طور مناسب  گیريد که کلمات را به   کنید. ياد می   و برطرف میگیرد، شناسايی    تان را می نفس اين کتاب مشكالتی که اعتمادبه

نحوی ادا کنید که توجه مخاطبان را جلب کند. در اين کتاب با مشكالت صوتی و کالمی  ها را به   کنار هم قرار دهید و آن

طبعی، تقويت صدا، تقويت    جا از شوخ به    عیب و نقص، استفاده   سخنرانی بی    رايج، درک مخاطب و برقراری تعامل با او، ارائه

 شويد. های غلبه بر ترس از صحنه، آشنا می ها، و راه   بدون ترس با پرسش و پاسخ    روحیه برای سخنرانی، مواجهه

 

  9786002743442 شابک: وزيری. ص.208 .1399. کلید آموزش: تهران. نوانديشي و موفقيت. ناظم، محمد. 269

  آموز/ معلم دانشوالدين/  مخاطب:

  يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  تفكر، موفقیتكلمات كليدي: 

های نوين علمی در زمینة تفكر )مواردی مثل خالقیت و حل مسئله(  ای از بهترين روش کتاب حاضر مجموعه معرفي كتاب:

اند. کاربردهای عمومی و  ارائه شده های مربوط به آن در قالب يک مدل فكری های فكری و تكنیک را ارائه داده است. مهارت

 های بعدی. تر در فصل های پیشرفته اند و تكنیک های اول و دوم آمده های ساده و سريع در فصل روش

 

. نخستین: تهران. شهره عبدالهی قراچه داغی نيروي انرژي مثبت: افكار قوي، زندگي كارآمد.. تئودورو، آندريان. 270

  9786001271830 شابک: رقعی. ص.120 .1399

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  شناسی، انرژی مثبت، خودسازی، معنويت روانكلمات كليدي: 

باشید؟ آيا « آزاد»خواهید از افكار منفی  باشید؟ آيا می داشته « آرامش ذهن»خواهید هر روز  آيا می معرفي كتاب:

که چگونه ذهن  هايی را در مورد اين کنید؟ در اين کتاب تكنیک  بین و آرام تصور  اد، خوشخواهید هر روز خودتان را ش می

ای را که بايد  های ويژه گیريد. نويسنده در اين کتاب قدم حالت مثبت و آرام دربیايد، ياد می تواند تغییر کند و به شما می

 دهد. باشید، به شما نشان می  آمیز داشته المتبینانه، آرام و مس برداريد تا هر روز زندگی شاد، کارآمد، خوش
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نوربخش، يونس/ خداياری فرد، محمد/ افروز، غالمعلی/ حجازی، الهه/ شكوهی يكتا، محسن/ رستمی، رضا/ حاتمی، . 271

شناختي براي مقابله با  آوري وسالمت روان )راهبردهاي روان ويروس كرونا: تاب. حسن جواد/ آسايش، محمد

  9789644512957 شابک: رقعی. ص.104 .1399. انجمن اولیا و مربیان: تهران. استرس ومديريت سوگ(اضطراب، 

  والدين/ معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  آوری شناسی، تاب کرونا، روانكلمات كليدي: 

راهنمای عملی در مقابله با تواند به همه کمک کند که يک  اين کتاب با ارائه راهكارهای سريع و کاربردی می معرفي كتاب:

هراسی، مديريت استرس و راهبردهای  رو در اين کتاب اطالعاتی درباره بیماری شناختی کرونا داشته باشند؛ از اين آثار روان

های معنوی در برابر کرونا، داغديدگی و  ورزی، مقابله کاهش استرس در برابر کرونا، شناسايی و پذيرش هیجانات، شفقت

شناختی برای  درمانی سوگ، تحول و رشد پس از بیماری و سوگ، آمادگی روان مراحل سوگ، مشاوره و روان ها و واکنش

های بینِ همسران و ضرورت پرداختن به امنیت  نسلی در دوران پساکرونا، چالش های بینِ مواجهه با پاندومی کرونا، گسست

 شود. در خانواده در دوران کرونا، ارائه می

 

 هرس ذهن: راهنماي عملي براي زندگي بدون نگراني، اضطراب و افكار منفي.. اسكات، استیو/ داونپورت، بری. 272

  9786226650410 شابک: رقعی. ص.176 .1399. آموخته: اصفهان. زاده صدف حكیمی

  معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  شناسی، کنترل، اضطراب روانكلمات كليدي: 

های ذهنی هستند که شما  هايی برای پاک کردن نابسامانی ها، اعمال و ذهنیت آموزيد عادت کتاب میدر اين  معرفي كتاب:

رو، چهار علت شلوغی ذهنی )چگونه همه افكار منفی خود را دوباره تنظیم  دارند. از اين را از داشتن يک زندگی معنادار بازمی

پرتی که باعث اضطراب  ابط بد )اهمیت پاک شدن عوامل حواسکنید(؛ چهار استراتژی برای بهبود )يا از بین بردن(؛ رو

های شما کمک  ای که به شناسايی ارزش کلمه 400شوند(؛ يک استراتژی ساده برای کشف آنچه برای شما مهم است ) می

 گیريد. کند(؛ مزيت مراقبه و تنفس عمیق متمرکز )و نحوه انجام هر دو( را ياد می می

 

 شابک: رقعی. ص.146 .1399. مرسل: کاشان. هفت گام تا مطالعه بدون فراموشي. حمیدرضازاده،  عباس. 273

9789649725390  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  يادگیری، موفقیت تحصیلی، حافظهكلمات كليدي: 

دهد. اين کتاب  مطالعه و فراگیری، توضیح مینويسنده در اين کتاب درباره پرورش ذهن و تقويت حافظه در  معرفي كتاب:

کند. دومین گام به اهمیت شناسايی انواع  شامل هفت گام اساسی و آموزشی است که اولین گام درباره تعیین هدف بحث می

دهد و چهارمین  کند. سومین گام، مراحل مطالعه بدون فراموشی را شرح می های مهم مطالعه براساس هدف، اشاره می شیوه

کند و در گام ششم به کمک  پردازد. گام پنجم درباره تقويت حافظه نكاتی را ارائه می ام به چگونگی تقويت حافظه میگ

 کند. ای، نكاتی را به خواننده ارائه می شود. گام هفتم اين کتاب درباره مطالعه حرفه گرفتن از ضمیر ناخودآگاه اشاره می



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب
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. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. شود: مهندسي تحقق رويا شروع مي همه چيز از رؤيا. بیدختی، حسین. 274

  9789640820988 شابک: وزيری. ص.120 .1399

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  مديريت استراتژيک، موفقیت، کسب و کاركلمات كليدي: 

پرورانند و دوست  وکار خود رؤياهايی را در سر می و کسب بیشتر مردم در مراحل مختلف زندگی شخصی معرفي كتاب:

رسند و دست از تالش  بست می بخشی رؤياها به بن دلیل عدم آشنايی با روش تحقق ها را تحقق بخشند، اما به دارند که آن

دگی و بخشی رؤياهای زن ، چگونگی تحقق«مديريت استراتژيک شخصی»دارند. در اين کتاب با استفاده از روش  برمی

 شود. های متعدد، ارائه می ای عملی و همراه با مثال وکار به شیوه کسب

 

 رقعی. ص.240 .1398. مؤسسه فرهنگی هنری ديباگران تهران: تهران. هرم سعادت گیری: هنر اوج. سعادت، سعید. 275

  9786222182090 شابک:

  معلم/ دانشجومعلمان مخاطب:

  شغلیموفقیت، موفقیت كلمات كليدي: 

يكی از عوامل کلیدی خشنودی در زندگی، داشتن شغل دلخواه است. نويسندۀ کتاب حاضر علل نارضايتی  معرفي كتاب:

ای خود را بر سه رأس قاعدۀ هرم سعادت بنا  آموزد اگر زندگی حرفه دهد. مخاطب می های آن را شرح می شغلی و راه حل

 ها. ها؛ توانمندی ها؛ عالقه اند از: ارزش رتکند، راضی و موفق خواهد بود. اين سه کلید عبا

 

  9789649725529 شابک: رقعی. ص.158 .1399. مرسل: کاشان. اصل زندگي 110. طرماح، احمد. 276

  والدين مخاطب:

  شناسی، زناشويی، خانواده روانكلمات كليدي: 

شود. نويسنده در اين  ارتباط زناشويی، پرداخته میشناسی و اخالقی  های روان در اين کتاب به بررسی جنبه معرفي كتاب:

توان به تكنولوژی خانواده، کاهش حساسیت و افزايش احساس، جاده  اصل زندگی را ارائه کرده که از آن میان می110کتاب 

جود، کودک، شكرگزاری، صداقت، مديريت توقعات، لمس کردن، مهارت ابراز و-زندگی، خانواده کاريكاتوری، ارتباط کودک 

 تفاوت سیاسی يا عقیدتی و خطاهای شناختی اشاره کرد.

 

ژن براي موفقيت، شادي و ثروت بيشتر در زندگي كه افراد  25موفقيت:  DNA. سعید محمد يونسی، سید میر. 277

  9786002742612 شابک: رقعی. ص.128 .1398. کلید آموزش: تهران. ها برخوردارند فوق موفق از آن

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان والدين/ دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  موفقیتكلمات كليدي: 

کردن مخاطب دربارۀ تغییرات دنیای درون خود، او را در راه رشد و تغییرات  کوشد با آگاه کتاب حاضر می معرفي كتاب:

برد. در  ژن نام می 11ها، از  های نگرشی فوق مافوق ژن»عنوان بزرگ دنیای بیرون راهنمايی کند. نويسنده در فصل اول با 

دهد. سپس رازهای طاليی موفقیت افراد  ها شرح می های عادتی و نیز رفتاری فوق مافوق های دوم و سوم، دربارۀ ژن  فصل

 ند.اش را ظاهر ک کند که چطور قدرت کیمیاگری شمارد و در نهايت مخاطب را راهنمايی می موفق ر ا برمی



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب
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 نثر ادبي و خاطره

 

 شابک: رقعی. ص.164 .1399. نوشته: اصفهان. آن روزها؛ گاهي خنده، گاهي گريه. مهر، حسین فرخ. 278

9786003862081  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  خاطره نويسی، نوجوانان، آموزش و پرورشكلمات كليدي: 

يابند و  ها حضور می ها گذشته ها هستند. با خاطره بخش زوايای تاريک برخی وقايع و علت ها روشنی خاطره» معرفي كتاب:

کتاب حاضر حاوی خاطرات نويسنده «. ای يادها را زنده بايد داشت، چه نیک و چه تلخ  شوند. پاره  های در ذهن بیدار می مانده

کند که از خطاها   هايش. او تأکید می اش در گیرودار درس و مدرسه و بازيگوش نوجوانیهايی از روزگار کودکی و  است، برش

کند. نگاه نويسنده جامعه شناسانه و تربیتی است. او رفتارها را  اش قدردانی می بايد پرهیز کرد. او از معلمان کاردان و پخته

می شوند و مخاطب ناخوداگاه به رفتارهای خودش  ها با عملكردهايشان معرفی دهد. شخصیت کند و توضیح می واکاوی می

 فكر می کند.

 

 .1399. ايرانشناسی: تهران. بان محيط 46خاطره از  71دار تا سايه مجنون:   از چوبه. بانان جمعی از محیط. 279

  9786008351405 شابک: رقعی. ص.184

  آموز/ معلم دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  های فارسی محیط زيست، خاطره نويسی، داستانكلمات كليدي: 

هزار هكتار اراضی تحت  بان بايد حداکثر از يک  المللی، يک محیط براساس استاندارد قوانین حفاظت بین معرفي كتاب:

اکنون  مديريت سازمان محیط زيست، حفاظت کند. به همین دلیل، با توجه به وسعت مناطق تحت مديريت اين سازمان، هم

تحمل فشارهای گوناگون بر اثر عدم وجود متناسب  کند و اين کار نشانگر بان به اندازه چهارنفر تالش می يک محیط

وشیرين و  بانان خاطرات تلخ های حفاظتی کشور است و همین موضوع موجب شده است تا محیط بانان در عرصه محیط

 46خاطره از  71ای داشته باشند که کمتر کسی آن را شنیده يا به آن فكر کرده است. اين کتاب دربردارنده  آموزنده

 بان است.    محیط

 

دفتر نشر فرهنگ : تهران. ها آب شدند...تأملي در معناي زندگي بهار كه آمد و برف. دربندی، سیدمحمدرضا. 280

  9789644307966 شابک: رقعی. ص.112 .1399. اسالمی

  آموز/ معلم والدين/ دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  فلسفه اسالمی، خاطره نويسیها،  نامه سرگذشتكلمات كليدي: 

ای است که در دوران جوانی به  خاطری نويسنده اين کتاب سه فصل مستقل دارد؛ فصل اول، داستان پريشان معرفي كتاب:

دهد. فصل دوم، حاصل مطالعات نويسنده در حوزه  رسد و استاد راه را به او نشان می می« تقی جعفری محمد»محضر استاد 

 شود. تقی جعفری روايت می به رشته تحرير در آمده است. در فصل سوم، خاطراتی از استاد محمد« یهدف و فلسفه زندگ»



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب
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 رقعی. ص.160 .1399. حماسه ياران: قم. نژاد به روايت مادر پسرم حسين: شهيدحسين مالكي. دولتی، فاطمه. 281

  9786007874707 شابک:

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم پايه تحصيلي:

  ها، جنگ ايران و عراق نامه خاطره نويسی، سرگذشتكلمات كليدي: 

، مادر شهید است. حسین اول «زهرا نصرالهی»و « نژاد حسین مالكی»کتاب حاضر، تلفیقی از زندگی شهید  معرفي كتاب:

داستان به صورت خاطره در شلمچه به شهادت رسید. غالب  1365، در شهر قم به دنیا آمد و در دوازده مرداد 1349شهريور 

 هايی از شهید و دوستانش آورده شده است که نشانگر اعمال و رفتار شهید است. شود. در انتهای کتاب، عكس نقل می

 

حماسه : قم. سادات منتظري مادر شهيد محمد معماريان تنها گريه كن: روايت زندگي اشرف. اسالمی، اکرم. 282

  9786007874691 شابک: رقعی. ص.264 .1399. ياران

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ها، شهیدان، جنگ ايران و عراق نامه زندگیكلمات كليدي: 

خوانید که فرزندش را  پذيری زنی را می در اين کتاب، تصويری کوتاه از يک عمر زندگی، فرمانبری و واليت معرفي كتاب:

استقالل اين سرزمین نمود و خودش نیز در راه اسالم و انقالب از هرچه در توان داشت، فروگذار نكرد. فدای پابرجا ماندن و 

، روايتگر داستان اين کتاب است. بخشی از اين کتاب به مبارزات «محمد معماريان»، مادر شهید «السادات منتظری اشرف»

دهد که نقشی پُررنگ و  از سیمای زنی مجاهد را نشان میپردازد و نمايی کلی  انقالبی خانم منتظری در قم و تهران می

ستودنی در پیروزی انقالب داشت. بخش دوم کتاب به خاطرات مادر از زمان جنگ و شهادت فرزندش محمد و همچنین 

 اش در کارهای خیر مردمی و اجتماعی، اختصاص دارد. های سازنده های اين مادر پس از جنگ و مشارکت فعالیت

 

 شابک: رقعی. ص.148 .1399. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. شهيد سليماني چلچراغ:. مالمحمدی، مجید. 283

9789640821206  

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم پايه تحصيلي:

  ها، خاطره نويسی، ادبیات جنگ نامه سرگذشتكلمات كليدي: 

سلیمانی از تولد تا شهادت است. نويسنده سعی کرده است خاطرات و نامه داستانی سردار  اين کتاب زندگی معرفي كتاب:

زندگی سردار را برای جوانان و نوجوانان به داستان تبديل کند و خصوصیات مختلف شخصیت او، ازجمله خلوص، شجاعت، 

نامه،  ب دارای وصیتبر داستان زندگی، کتا داری و تواضعش را در نظر گرفته است. عالوه ايثار، پاکدامنی، دستگیری، مردم

 عكس و تصوير، منابع و پیام رهبر معظم انقالب نیز هست.

 

  9786003861718 شابک: رقعی. ص.224 .1399. نوشته: اصفهان. خاطرات اداري. جلیلی، حیدرعلی. 284

  معلم/ مدير/ مشاور/ دانشجومعلمان مخاطب:

  معلمان، خاطره نويسی، آموزش و پرورشكلمات كليدي: 

کتاب حاضر تجربیات فردی است که خود آموزگار، مدير مدرسه، رئیس آموزش و پرورش کوهپايه و حدود  معرفي كتاب:

های زيسته يک مدير  که تجربه سی سال کارشناس مسئول آموزش ابتدايی استان اصفهان بوده است. اين خاطرات ضمن آن

های کار نیروها و کارشناسان فرهنگی را  ها و دشواری از سختیگذارند، تصويری  را در اختیار معلمان و مديران کشور می

 کنند. ها در سی سال گذشته ترسیم می خصوصاً در استان



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش

88 

 

 

روي  شناسي پياده به انضمام پديده 1396دل به عشقت مبتال شد: گزارشي از سفر اربعين . آقاسی، محمد. 285

  9786222087234 شابک: رقعی. ص.58 .1399. کتاب نیستان: تهران. اربعين

  آموز/ معلم/ کتابدار/ دانشجومعلمان والدين/ دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ها، اعتقادات مذهبی، نوجوانان سفرنامهكلمات كليدي: 

از سفر خود  روی اربعین حسینی. نويسنده، در اين کتاب شرحی مختصر ای است از پیاده اين کتاب سفرنامه معرفي كتاب:

به کشور عراق را بازگو کرده است؛ سفری که بیش از هرچیز نمايشی است از تسلیم و شوق و شگفتی موجود در اين سفر و 

شناسانه مؤلف است. او در هربخش سعی کرده است، گزارشی کوتاه و  ترين ويژگی اين کتاب، نگاه مردم اين سرزمین. مهم

شناسی از  مردمِ حاضر در اين سفر ارائه کند؛ گزارشی که به تأيید او نوعی پديدهدقیق از رفتارهای اجتماعی و فردی 

 ببیند. ای اجتماعی می راهپیمايی اربعین حسینی است. او اين سفر را به عنوان پديده

 

 .1399. پردازان آوای کتاب: مشهد. من ميترا نيستم: روايت زندگي شهيد زينب كمايي. رامهرمزی، معصومه. 286

  9786229915318 شابک: رقعی. ص.224

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  ها، انقالب اسالمی، شهیدان نامه سرگذشتكلمات كليدي: 

که در ابتدای دهه شصت و « زينب کمايی»اين کتاب روايتی است از زندگی دختری نوجوان و انقالبی به نام  معرفي كتاب:

اش مورد خشم و کینه اعضای اين گروه قرار   های مذهبی و سیاسی تحرکات شوم سازمان منافقین به دلیل فعالیتدر کوران 

 رسانند. پیمايی علیه بدحجابی به شهادت می گیرد. منافقین او را فقط به جرم داشتن حجاب و شرکت در راه می

 آموزش ادبي –نقد ادبي 

 

مؤسسه : تهران. هاي نگارشي براي نوشتن متن توصيفي توصيفي: مهارتآموزش نوشتار . دهريزی، محمد. 287

  9789640821572 شابک: رقعی. ص.88 .1399. فرهنگی مدرسه برهان

  آموز دانش مخاطب:

  دهم، يازدهم، دوازدهم پايه تحصيلي:

  نويسندگی، راهنمای آموزشی، نوجوانانكلمات كليدي: 

سواری و نقاشی آموخت و با تمرين به مهارت رسید.  توان مانند دوچرخه است که مینوشتن مهارتی آموختنی  معرفي كتاب:

مقدمه و بدون هراس قلم بردارند و بنويسند. ضرورت يادگیری  رويكرد آموزشی اين کتاب کامالً مهارتی است تا فراگیران بی

های نوشتن، مانند  يادگیری ديگر گونهخود زمینه الزم برای  توصیف به اين علت است که پس از کسب اين مهارت، خودبه

 شود. داستان و خاطره، فراهم می
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 شابک: رقعی. ص.376 .1399. قو: تهران. ادبيات كودک در ايران، درسنامه دانشگاهي. دهريزی، محمد. 288

9789641561040  

  معلم/ کتابدار/ مشاور/ دانشجومعلمان/ کارشناسان مخاطب:

  ادبیات، کودکان، کمک آموزشیتاريخ كلمات كليدي: 

ترين شگردهای  کند. ازجمله مطالبِ فصل اول، عمده اين کتاب دو فصل دارد و ادبیات کودک را بررسی می معرفي كتاب:

زاديی  آفرينش ادبیت در ادبیات کودک است که خود شامل سه بخشِ آهنگین کردن کالم، تصويری کردن آن و آشنايی

های شعر کودک را  ترين گونه ه اهمیت شعر برای کودکان و سیر تاريخی آن و همچنین شاخصاست. در فصل دوم، نويسند

 رود. سپس... . کند و بعد به سراغ آهنگ کالم می بررسی می

 

 .1398. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی: تهران. داستان« داستان»فلسفه . شاکری، احمد. 289

  9786001084461 شابک: رقعی. ص.818

  معلم/ کتابدار/ دانشجومعلمان مخاطب:

  های فارسی، نقد فلسفه، داستانكلمات كليدي: 

ها و خصوصیات داستان را بررسی کرده و به  گنجد که چیستی، مولفه اين کتاب در ذيل فلسفه داستان می معرفي كتاب:

نويسنده بر تأمل و تفكر خالق و زاينده در اين عرصه و به کند. اهتمام  گويیِ هر داستان اشاره می های خاص داستان جنبه

بندی روايت، اولین دفتر از اين مجموعه را به  کارگیری مبانی فلسفه اسالمی در تبیین چیستی داستان است. نگارنده با سطح

و ابزارهای نمايشی را داستانِ داستان اختصاص داده است. دفاتر ديگر اين مجموعه، فلسفه ايده اولیه، پیرنگ، زاويه ديد 

 کند. بررسی می

 

کانون پرورش : تهران. مريم جاللی، محبوبه فرهنگی ادبيات تطبيقي كودكان. های پژوهشی: کتاب. اسالیوان، ايمر. 290

  9786000105730 شابک: وزيری. ص.352 .1398. فكری کودکان و نوجوانان

  معلم/ دانشجومعلمان/ کارشناسان مخاطب:

  نقد، ادبیات کودک و نوجوان، تاريخ ادبیاتكلمات كليدي: 

اند و اين حوزه، مجموعه منسجمی  جا که رويكردهای تطبیقی به ادبیات کودک تا امروز در انزوا رخ داده ازآن معرفي كتاب:

ن کتاب شش فصل های اين قلمرو است. اي از دانش و اطالعات را ندارد، کتاب حاضر نخستین تالش در راه بنای زيرساخت

بندی ادبیات کودک از نظر تاريخی و قلمروهای عملكرد آن است و فصل  دارد؛ فصل اول تا سوم، تالشی برای توصیف و طبقه

  گذارد. اين کتاب نگاهی تحلیلی و انتقادی در حوزه  چهارم تا پژوهشی دقیق از ترجمه و دريافت اين موضوع را در اختیار می

 تری به اين حوزه داشته باشند. تر و علمی شود خوانندگان نگاه عمیق اعث میادبیات کودک دارد و ب
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مهدی حجوانی،  شناختي به ادبيات كودک. درآمدي بر رويكردهاي زيبايي های پژوهشی: کتاب. نیكواليوا، ماريا. 291

  9786000105396 شابک: وزيری. ص.548 .1398. کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان: تهران. فاطمه زمانی

  معلم/ دانشجومعلمان/ کارشناسان مخاطب:

  های فرهنگی ادبیات کودک و نوجوان، نقد، پژوهشكلمات كليدي: 

های ادبی  کتاب حاضر به زبانی ساده در دوازده فصل نوشته شده است. هدف نويسنده ايجاد پیوند بین نظريه معرفي كتاب:

کوشند تا تمام    های نقد و نظرية ادبی که می ان های کودک است. خالف کتاببزرگسال و شگردهای زيبايی شناختی داست

نظريه های ادبی را معرفی کنند، در اين کتاب صرفا بخش هايی از برخی نظريه ها که تناسب بیشتری برای تحلیل داستان 

فصل ها اين « یرنظام مند بودنغ»های کودک دارند، به صورت غیرنظام مند با ذکر مثال توضیح داده شده است. منظور از 

مرجعی توصیفی برای آشنايی »است که خواننده می تواند هر فصل را مستقل از فصول ديگر بخواند؛ يعنی از کتاب به عنوان 

به مسائلی همچون « شناسی نويسنده زيبايی »استفاده کند. فصل اول با عنوان « با کاربردهای نظريه ها در ادبیات کودک

نام دارد و « شناسی اثر زيبايی »پردازد. فصل دوم  ایِ نويسنده بر خوانش مخاطب می ن اطالعات زندگی نامهتأثیر دانست

بندی ادبیات  ، مرزهای مقوله«شناسی گونة ادبی زيبايی»شناسی به متن و مسائل بینامتنیت دارد. فصل سوم،  رويكردی نشانه

، «شناسی شخصیت زيبايی»، «بندی شناسی ترکیب زيبايی» ،«شناسی محتوا زيبايی»کشد.  کودکان را به چالش می

های ديگر  عناوين فصل« شناسی خواننده زيبايی»و «شناسی رسانه زيبايی»، «شناسی زبان زيبايی»، «شناسی روايت زيبايی»

 کتاب است.

 

مؤسسه : تهران. يوسفیفريده . ادبيات كودک هنر يا پداگوژي؟ نقد و نظريه ادبیات کودک:. واينرايش، توربن. 292

  9789640820841 شابک: وزيری. ص.160 .1399. فرهنگی مدرسه برهان

  معلم/ مدير/ مشاور/ دانشجومعلمان مخاطب:

  ادبیات کودک و نوجوان، راهنمای آموزشی، نقدكلمات كليدي: 

انان است که شامل تعلیم و پداگوژی به معنی علمِ تعلیم و تربیت اطفال و دانش ِ آموزش و پرورش نوجو معرفي كتاب:

، گزارش جامعی درباره «نقد و نظريه ادبیات کودک»شود. اين کتاب از مجموعه  تربیت اخالقی، علمی و بدنی آنان می

گیرد. نويسنده با بررسی بافت اجتماعی، تربیتی و  های ادبیات کودک است که تحقیقات چنددهه را دربرمی ويژگی

رسد هنر و پداگوژی شباهتی به هم ندارند، میان  گیرد که با وجودآنكه به نظر می یجه میشناسی ادبیات کودک نت زيبايی

 ها جدايی نیست و ضرورتاً متضاد يكديگر نیستند. آن

 

محبوبه  مطالعات ادبيات كودک راهنماي روش پژوهش. نقد و نظريه ادبیات کودک:. رنولدز، کیمبرلی/ گرنبی، ام.اُ. 293

  9789640820858 شابک: وزيری. ص.392 .1399. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران. فرهنگی

  معلم/ مدير/ مشاور/ دانشجومعلمان مخاطب:

  شناسی پژوهش ادبیات کودک و نوجوان، تحقیق، روشكلمات كليدي: 

وگو  های گفت است. اين مجموعه در پی آن است که هم زمینه« نقد و نظريه کودک»اين کتاب از مجموعه  معرفي كتاب:

نظران ادبیات کودک ايران و جهان را فراهم کند و هم به نیاز دانشجويان ارشد و دکتری  میان پژوهشگران و صاحب

های پژوهش  های اين کتاب، معرفی برخی از پرکاربردترين روش های کشور به منابع روزآمد پاسخ گويد. يكی از هدف دانشگاه

های  متن»و « های پژوهشی پايه در ادبیات کودک مهارت»ت فصل دارد، از جمله در ادبیات کودک است. کتاب حاضر هف

 «.ديداری
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 217 آثار تربيتي بهشتيان و جهنميان از ديدگاه قرآن 

  آزمايشگاه شيمي آشنايي با لوازم و كاربرد آنها، عالئم

 154 شيميهشداردهنده و نكات ايمني در آزمايشگاه 

 88 هاي پركاربرد مشاوره در مدرسه آزمون 

 21 ماه آساره و ماغ 

 167 آشنايي با سازمان ملل متحد به زبان ساده 

 207 آشنايي با منظومه شمسي 

 156 هاي شهيد و پدرانشان ها: گذري بر زندگي آقازاده آقازاده 

 135 آلزايمر 

 168 آموزش شاد 

 براي نوشتن متن  هاي نگارشي آموزش نوشتار توصيفي: مهارت

 287 توصيفي

 169 آموزش و پرورش تطبيقي 

 ها( آموزش و كتاب كار آمار و احتمال پايه يازدهم )ويژه مهندس 
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 278 آن روزها؛ گاهي خنده، گاهي گريه 

 83 آن روي زيبا 

 224 العاده نهايت ساده با نتايجي فوق آن يك چيز: حقيقتي بي 

  كورونا ويروس  يم: بدان 19آنچه الزم است درباره كوويد

 124 يافته و بيماري نوپديد ناشي از آن جهش

 225 اثر مركب: آغاز موفقيتي بزرگ در زندگي و درآمد شما 

 89 اختالل اضطراب اجتماعي كودكان 

 290 ادبيات تطبيقي كودكان 

 288 ادبيات كودک در ايران، درسنامه دانشگاهي 

  292 ادبيات كودک هنر يا پداگوژي؟ 

 279 بان محيط 46خاطره از  71دار تا سايه مجنون:   از چوبه 

 65 از سكوي شعبان: شرح عاشقانه مناجات شعبانيه 

 14 استيون هاوكينگ چه كسي بود؟ 

 پروتئين،  ها،  پروبيوتيك ها،  اسيدهاي چرب، آنتي اكسيدان

 197 هاي غذايي و مواد معدني كلسترول، مكمل فيبر،  ها،  چربي 

 11 اشغال 

 ف عقلي از نصوص ديني: خدا در حكمت و شريعتاصطياد معار 
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  اصول ارتباطاتFor Dummies 226 

  اصول مذاكرهFor Dummies 227 

 67 هاي قرآن هاي تربيتي در داستان اصول و روش 

 228 اعتياد آنالين 

 229 افزايش عملكرد: انجام كارهاي يك هفته در يك روز 

 22 هاي صحرا افسانه 

 134 داشتندها پاي رفتن  اگر درخت 

 گرايي توحيدي  الگوي تدوين برنامه درسي با رويكرد فطرت

 كردن سند تحول بنيادين و برنامه درسي ملي( )براي عملياتي

170 

 219 انرژي و حركت 

 133 اينجا، در دنياي واقعي 

 136 باز هم كه دير آمدي 

 57 بازي رئال 

 230 بازي نامحدود 

 الم همسر پيامبر عليهاالس خديجه  بانوي چشمه: زندگي حضرت

 68 آله و عليه اهلل صلي اسالم

 23 برزخ زمين 

 8 به امين بگو دوستش دارم 

 137 انديشم به تو مي 

 13 به رنگ صبر: خاطرات خانم فاطمه صدر 

 231، 173 آموز به سوي مدارس صلح 

 280 ها آب شدند...تأملي در معناي زندگي بهار كه آمد و برف 

 138 آيد بوي بال فرشته مي 

  139 من خانه نيستبيت 

 198 هاي اعصاب و روان بيماري 

 سالمندان،  هاي زنان،  بيماري مو و ناخن،  هاي پوست،  بيماري

 هاي چشم بيماري ها،  سالمت دهان و دندان، سوختگي سرطان،  

199 

 200 هاي دستگاه گوارش بيماري 

 هاي عضالني اسكلتي،  التهاب مفصل، بيماري هاي عفوني،  بيماري

 201 هاي غدد و متابوليسم بيماري 

 نمايه عنوان
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 دستگاه تنفس، كليه و مجاري ادراري،  هاي قلب و عروق،  بيماري

 128 خون

 220 گان مهره بي 

 232 هاي ما گيري انگيزه پاداش نهايي: داليل پنهاني شكل 

 108 پاسداشت ايران در اشعار استاد شهريار 

 نوجوان حل مسئله قدرت،  -پايان جنگ قدرت والدين

 233 پذيري و احترام مسئوليت اعتمادسازي،

 174 هاي فرهنگي يادگيري در شرق و غرب پايه 

 140 پرنده بودم 

 24 بال رنگين  پرنده 

 141 پنهان  پروانه 

 17 پروين اعتصامي 

 39 هاي لياسند ماريس پريانه 

 69 پژوهشي در تاريخ قرآن كريم 

 125 پستانداران 

 281 نژاد به روايت مادر پسرم حسين: شهيدحسين مالكي 

 25 پشت درهاي بهشت 

 157 پشت فرمان مانيتور: سرگرمي در رسانه 

 26 پناه 

 131 پنج گفتار درباره اخبار جعلي 

 دان،  ها: كتابي در باره زندگي دانشمند رياضي آور ستاره پيام

گاليلئي  دان مشهور گاليلئو شناس، فيلسوف و فيزيك ستاره

 19 )گاليله(

 71 پيامبري كه سلمان شناخت 

 27 پينوكيو: آدمك چوبي 

 234 آوري وكيفيت زندگي تاب 

 28 تابستاني به رنگ اقيانوس 

 104 تاريخ احتمال 

 ها در نظام آموزش عمومي كشور در  تبديل تهديدها به فرصت

 175 ايام كرونايي

 176 تبييني از فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران 

 142 تخته سفيد دل من 

 143 هاي زليخا ترانه 

 186 كنند خالق و ماهرانه: مربيان خالق متفاوت عمل مي تربيت 

 هاي شوراي عالي معارف،  تربيت معلم به روايت اسناد: مصوبه

 177 فرهنگ، آموزش و پرورش

 29 تعبير يك خواب دريايي 

 72 تفسير تنزيلي )به ترتيب نزول( مباني، اصول، قواعد و فوايد 

 شاد و موفق هايي براي داشتن يك زندگي تفكر مثبت: تمرين 
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 سادات منتظري مادر شهيد  تنها گريه كن: روايت زندگي اشرف

 282 محمد معماريان

 236 تو افسرده نيستي: مهارت مبارزه با خلق منفي 

 144 تو را دوست دارم 

 آگاهي در مديريت خشم نوجوانان، كتاب كار غلبه بر خشم  توجه

 MBSR 237و  DBTهاي  و پرخاشگري با استفاده از مهارت

  158 2030توسعه پاي دار: بررسي و نقد سند 

 73 جامه پيامبر: لباس روحانيت 

 )105 جبر مقدماتي )از مقدمات تا المپياد 

 فعاليت در راستاي مديريت  125پروري:  ابزاري براي فرزند جعبه

 هاي رفتاري هيجانات، افزايش رفتارهاي مثبت و كاهش تنش

238 
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 31 رخانههاي برج كبوت جن 

 35 چاه تاريكي 

 )90 چگونه بر سكوت انتخابي غلبه كردم )براساس زندگي واقعي 

 داشتني كنيم؟ :  چگونه مدرسه را با رويكرد شناختي دوست

 كاركرد مغز و عملكرد آن در كالس درس از ديدگاه شناختي

178 

  چگونه هيوالي امتحان راگرسنه بگذاريم، كتاب كار رفتاردرماني

 مديريت استرس امتحان در كودكان و نوجوان شناختي براي

239 

 240 خواهي بهترين باشي چه بايد بكني؟ وقتي كه مي 

 241 زده و نگراني چه بايد بكني؟ وقتي كه وحشت 

 33 ها چيدن نور ستاره 

 112 حافظ 

  حجاب در صدر اسالم: بررسي و نقد نظرات اميرحسين

 74 تركاشوند

 218 حفظ موضوعي آياتي از قرآن 

 75 ت و مصلحتحقيق 

 211 حل مسائل فيزيك براي علوم زيستي 

 91 هاي رواني اجتماعي در باليا حمايت 

 284 خاطرات اداري 

 هاي كاربردي براي والدين و معلمان خشم ومديريت آن: روش 

242 



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش

93 

 

 155 خالصه تاريخ ادبيات عرب 

 6 هاي آموزش آن خالقيت و روش 

 202 ها ها و سبزي خواص ميوه 

 58 خواندن بازي 
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 113 خيام 

 212 نامه اخترشناسي دانش 

 76 نامه صحيفه سجاديه دانش 

 34 دختر آفريقا 

 گوهاي اسداهلل  و در تمناي يادگيري: ضيافت آموختن، گفت

 171 مرادي با محمدرضا سركار آراني

 291 شناختي به ادبيات كودک درآمدي بر رويكردهاي زيبايي 

 145 درخت، پيراهنش را به باد خواهد داد 

 جبري و انواع فرعي  -رفتاري اختالل وسواسي -درمان شناختي

 92 آن

 109 درنگي در سكوت عرفاني 

 77 دعاي ابوحمزه ثمالي 

  دعاي عرفه: درس شناخت و خودسازي از امام

 78 السالم در صحراي عرفات عليه حسين 

 به انضمام  1396اربعين  دل به عشقت مبتال شد: گزارشي از سفر

 285 روي اربعين شناسي پياده پديده

 127 زمين: راهنماي جوانان براي حفاظت جهان ما  بان كره ديده 

 36 ديوار نامرئي 

 110 ديوان كامل بانوي ادب پارسي پروين اعتصامي 

 تان را به دست بگيريد ذهن حواس جمع: چگونه افسار زندگي 

244 

 37 رابين هود 

 38 دستان ارراز جنگل هز 

 245 راهكارهاي مقابله با ناكامي 

 246 راهنماي سبز ميكي 

 208 راهنماي يادگيري اخترشناسي پايه 

 آلرژي و واكنش نسبت به مواد غذايي، چاقي،  هاي غذايي،  رژيم

 203 هاي متقابل دارو با غذا الغري، سيستم ايمني، واكنش

 261 آگاهي رهايي از افسردگي به روش ذهن 

 آموزان عصر  يش، ساختن مدارس نوآور براي دانشرهبري نوك

 179 ديجيتال

 گرا و اضطراب با مروري بر نتايج يك پژوهش درماني مثبت روان 

93 

 شناسي براي كالس درس )يادگيري براساس رويكرد  روان

 180 گرايي( ساختن

 101 شناسي كنكور روان 

 مؤثر نگاري رويدادهاي  روايت مدرسه ايراني در مدار هزاره!: گاه

 10 وپرورش ايران از گذشته تا امروز بر آموزش

 181 هايي از كارورزي مجازي در دانشگاه فرهنگيان روايت 

 79 روزگار عمار 

 12 هاي آلبرت اينشتين روشنگري 

 111 رؤياي وارونگي: نقد و بررسي سورئاليسم در ادبيات و هنر 

 40 آلود زائران كوهستان مه 

 159 زنان اشتغال و باروري در ايران 

 30 زندگي معلق 

 221 ژنتيك 

 146 رود ساز سيمينه 

  :پرسش و پاسخ در باره  93سازمان ملل متحد را بهتر بشناسيم

 سازمان ملل متحد به انضمام متن منشور سازمان ملل متحد

160 

 41 ستاره گرگ 

 209 ها ها و كهكشان سحابي 

 قاسم  سليماني عزيز: گذري بر زندگي و رزم سردار شهيد حاج

 161 سليماني

 ! 182 سه سال = يك عمر؟ 

 132 سواد خبري 

 42 سورنا و تابوت ققنوس 

 43 سورنا و جليقه آتش 

 247 دهند سيزده كاري كه والدين خردمند انجام نمي 

 44 الطير عطار نيشابوري سيمرغ: برگرفته از منطق 

 183 هاي جهاني منزلت معلم شاخص 

 د مراقبت كنيمشادي را انتخاب كن، چطور از روح و روان خو 

243 

 شاعر هشت هزار ساله: سيري در افكار و اشعار احمد عزيزي 

115 

 147 دورترين مترسك جهان  شانه 

 51 كوچك  شاهزاده 

 148 شب نرم نرم از پشت كوه آمد 
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 هاي عملي براي مديريت رفتارهاي  هاي دشوار: راه شخصيت

 262 زاي ديگران و شايد خود شما آسيب

 184 ها معلم ميد و نويدي به نوتوانيد: ا شما هم مي 

 210 شناخت آسمان 

 16 شناسنامه شهيد قاسم سليماني 

 283 شهيد سليماني 

 هاي ديني )از طريق خانواده،  هاي نهادينه كردن انديشه ه شيو

 185 مدرسه، دين ورسانه(

 149 آيد صداي پنجره مي 

 18 صمد بهرنگي 

  45 دوش ضحاک مار 

 59 ضربه آزاد 

  190 رويكرد شناختي به آموزش تلفيقيطراحي آموزشي 

 ام چكار  طراحي زندگي ايدئال: من كه هستم و بايد با زندگي

 248 كنم؟ 

 ( طرح درس آموزش زبان انگليسيTEFL) 120 

 هاي يك مغز شاد: نظر خود را براي افزايش سطح  عادت

 94 توسين و اندورفين بازسازي كنيد سروتونين، دوپامين، اكسي

 81 : نظارت الهي در قرآنعالم، محضر خدا 

 162 عزت شيعه 

 46 عمارت مرموز 

 50 فرار از آلكاتراز 

 114 فردوسي 

 47 هاي خاكي فرشته 

 119 فرهنگ لغت خودماني 

 هاي  شناختي در باره مصيبت فرهنگ و فاجعه: جستارهاي انسان

 163 جمعي در ايران

 62 فروپاشي 

 249 نگري، بخشش فضيلت اعتدال: آينده 

  :250 داري، فروتني خويشتنفضيلت اعتدال 

 251 فضيلت تعالي: اميد، تحسين زيبايي 

 252 طبعي، قدرداني، معنويت فضيلت تعالي: شوخ 

 253 فضيلت خرد: خالقيت، روشنفكري 

 254 انديشي، كنجكاوي، يادگيري فضيلت خرد: ژرف 

 255 فضيلت شجاعت: پشتكار، سرزندگي 

 256 فضيلت شجاعت: شهامت، صداقت 

  :257 انصاف، رهبري، كار گروهيفضيلت عدالت 

 152 فقط تويي كه منم 

  289 داستان« داستان»فلسفه 

 فلسفه الهيات بالمعني االخص: درآمدي بر خداشناسي فلسفي 

205 

 206 فلسفه و منطق كنكور: دهم، يازدهم، دوازدهم 

 126 فناوري 

 213 فيزيك براي علوم زيستي 

 هاي خسرو  انديشههايي از زندگي و  تربيت: جلوه و فيلسوف تعليم

 172 باقري

  فيلمبوک جامع زبان انگليسي خط سفيد پايه دهم

(FilmBook10) 121 

  فيلمبوک جامع زبان انگليسي خط سفيد پايه دوازدهم

(FilmBook12) 122 

  فيلمبوک جامع زبان انگليسي خط سفيد پايه يازدهم

(FilmBook11) 123 

 دگي در تحليل ات را دوباره بنويس: )سناريوهاي زن قصه زندگي

 95 رفتار متقابل(

 48 گوي جنگل سياه قصه 

 32 هاي بزرگسال قصه 

 60 اي كاپيتان افسانه 

 96 كاركردهاي اجرايي مغز و جايگاه آن در اختالل يادگيري 

 204 كارنامه خورش: دستور غذاي نادر ميرزا قاجار 

 49 كتاب مخفي 

 116 هاي بلوچي مكراني )جلد دوم( كنايه 

 265 جوانانكنترل خشم در نو 

 97 «چگونه بزرگ نشويم!»يافته:  كودكي باز 

  ،كوزه و دريا: رويكرد و نگاهي نو و متفاوت به مديريت

 187 زيست، انسانيت و روند تغييرات جهاني محيط

 222 كيهان 

 82 البالغه حالي از نهج و گزيده و حس 

  گفتمان فردي از خانه تا شهر: جستاري متفكرانه در زندگي

 164 اجتماعيفردي و 

 117 گلستان سعدي 

 52 گوژپشت نتردام 

 53 شناسي انواع بابا گونه 

 54 الالني، دختر درياهاي دور 

 153 ما با تو سربلنديم 
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 55 مانيانالند، سرزمين فرداها 

 150 ماهي رود توام 

 223 ماهيان و دوزيستان 

 15 مايكل جردن چه كسي است؟ 

 اثربخش مقابله با هاي  شناختي افسردگي: روش  مباني روان

 98 خوددرمانگري نظارتي

 99 هاي تقويت شناختي حافظه وروش مباني روان 

  مباني هندسه: بررسي دقيق هندسه به روش نوين، همراه با

 106 هاي جديد در هندسه افق

 188 متن آموزشي، سند فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران 

 151 مثل رود عاشقم 

 118 مثنوي جوان 

 63 محاصره 

 مدارس سالم) مدارسي كه  -مدارس يادگيرنده مرآت، مدارس باز

 189 شوند( در آن رويكردهاي پيشرفته آموزشي اجرا مي

 هاي كوچك آغاز مي  مدرسه يادگيرنده تغييرات بزرگ با گام

 191 شوند

 192 مديريت آموزشي 

 259 مديريت زمان 

 193 مديريت مدرسه مبتني بر رهبري معنوي 

 84 باشهايت  مراقب جايزه 

 61 مردان كوچك 

 165 هايي در باره دروغ در دوران ترامپ مرگ حقيقت: يادداشت 

 انديشي كه  شناسي مثبت مزيت شاد بودن: هفت اصل روان

 266 بخشد موفقيت و عملكرد در كار را بهبود مي

 گيري از نگرش اسالمي: رويكردي  مشاوره و درمان سوگ با بهره

وگ جهت استفاده درمانگران و تازه به مقوله مشاوره و درمان س

 267 درمانجويان

 293 مطالعات ادبيات كودک راهنماي روش پژوهش 

 107 معادالت تابعي 

 7 معماهاي استداللي پيشرفته 

 129 شناسي مفاهيم اوليه فناور ي نانو و كاربردهاي آن در زيست 

 214 مفاهيم اوليه فناور ي نانو و كاربردهاي آن در فيزيك 

  194 تدريس جديدمفاهيم در روش 

 100 مفاهيم الزم براي مشاوره تحصيلي 

 85 لعبرة ا مقتل قتيل 

 216، 215 اي بر اخترفيزيك نوين مقدمه 

 داري  مكتب شيكاگو: يك نقد ليبراليستي از نظام سرمايه

 166 مكاتب نظري در علوم اجتماعي« دنيس اسميت»

 صداي ارزش: تعادل ميان عشق و قدرت خود را باز يابيد  من كم

 تان را بيابيد تان را دگرگون كنيد ارزش حقيقي بازدارنده دروني

263 

 286 من ميترا نيستم: روايت زندگي شهيد زينب كمايي 

 :شناختي و تربيتي در باره اعمال براي  نكته روان 40من و اعمالم

 70 نوجوانان و جوانان

 20 منطقه آبي 

  مهارت سخن گفتن در جمعFor Dummies 268 

  :80 بنت اسد روايت داستاني از زندگي بانو فاطمه مهرا 

 130 ساز كنكور شناسي، شبيه نانو كنكور زيست 

 195 گرايي توحيدي در برنامه درسي نظريه فطرت 

 269 نوانديشي و موفقيت 

 270 نيروي انرژي مثبت: افكار قوي، زندگي كارآمد 

 260 واگذاري كارها 

 86 وقف 

 ن )راهبردهاي آوري وسالمت روا ويروس كرونا: تاب

 شناختي براي مقابله با اضطراب، استرس ومديريت سوگ( روان

271 

 !64 هرايي 

  هرس ذهن: راهنماي عملي براي زندگي بدون نگراني، اضطراب و

 272 افكار منفي

 275 هرم سعادت 

 87 هفت شهر عشق: نگاهي نو به حماسه عاشورا 

 273 هفت گام تا مطالعه بدون فراموشي 

 264 ا: نگاهي متفاوت به زندگي پساكروناهمزيستي با كرون 

 274 شود: مهندسي تحقق رويا همه چيز از رؤيا شروع مي 

 اساس تيپ شخصيتي او  ها: چگونه فرزندم را بر هنر شناخت بچه

 102 تربيت كنم؟ 

 196 يادگيري استراتژي: روش تدوين و اجرا 

 56 يك زمستان، يك روستا، يك انار 

 110 276 اصل زندگي 

 61 انگيز براي تيزهوشان سطح آسان: تقويت  ي شگفتمعما

 1 2، تفكر خالق و توانايي حل مسألهIQهوش منطقي، 

 71 انگيز براي تيزهوشان سطح متوسط: تقويت  معماي شگفت

 2 3، تفكر خالق و توانايي حل مسألهIQهوش منطقي، 
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 71 انگيز براي تيزهوشان سطح متوسط: تقويت  معماي شگفت

 3 4تفكر خالق و توانايي حل مسأله، IQهوش منطقي، 

 72 انگيز براي تيزهوشان سطح سخت: تقويت  معماي شگفت

 4 6، تفكر خالق و توانايي حل مسألهIQهوش منطقي، 

 73 انگيز براي تيزهوشان سطح سخت: تقويت  معماي شگفت

 5 5، تفكر خالق و توانايي حل مسألهIQهوش منطقي، 

 DNA ادي و ثروت بيشتر در ژن براي موفقيت، ش 25: موفقيت

 277 برخوردارند ها زندگي كه افراد فوق موفق از آن

  



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش

97 

 

 

 

 

 263 ان آرون، ايلين 

 178 آزرمي، پيمان 

 271 حسن آسايش، محمد 

 285 آقاسي، محمد 

 9 آقائي، ناصر 

 21 اباذري، حميد 

 137 ابراهيمي، جعفر 

 198 ,197 ,128 راد، علي ابطحي, 

199, 200, 201, 202, 203 

 189 ,179 اتحادي، سيما 

  اداره كل امور تربيتي و مشاوره

معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت 

 ,251 ,250 ,249 آموزش و پرورش

252, 253, 254, 255, 256, 257 

 262 ادواردز، هازل 

 237 ,94 مرتضي نسب، سيد ارجمندي, 

239 

  ،232 دنارييلي 

 206 الدين اژدري، حسام 

 290 اساليوان، ايمر 

 38 استرينج، لوسي 

 216 ,215 استلي، ديل 

 272 اسكات، استيو 

 282 اسالمي، اكرم 

 166 اسميت، دنيس 

 179 اشجع مهدوي، مهرو 

 111 اشرف سمناني، بهروز 

 70 اصالني، ابراهيم 

 )110 اعتصامي، رخشنده )پروين 

 23 افتخار، هاشم 

 86 افرافر، مرضيه 

 271 ,99 ,98 افروز، غالمعلي 

 82 افروغ، عماد 

 127 اقتداري، اميد 

 266 اكر، شان 

 61 مي الكت، لوييزا 

 157 امامي، سيدمجيد 

 193 امجديان، كيومرث 

 54 ,33 زاده، نيلوفر امن 

 29 امي اشليتس، لورا 

 32 اميني، افسون 

 88 اميني، بهمن 

 143 اميني، سودابه 

 15 اندرسون، كريستن 

  ،166 ابراهيمانصاري 

 93 انوري، جالل 

 90 اي، ليزا 

 244 ايال، نير 

 39 ايبد، طاهره 

 246 ايرفينوگادوتير، گونديس 

 181 ايماني، هما 

 142 باباجاني، علي 

 102 زاده مقدم، مهرناز باشي 

 12 باقري، فرزانه 

 123 ,121 باقري، فهيمه 

 119 رضا باقريان موحد، سيد 

 40 بايرامي، محمدرضا 

 194 بذرافشان، زينب 

 233 براون، نيل 

 50 برتمن، جنيفر چمبليس 

 127 ول، مارتين برم 

 127 برني، ديويد 

 94 برونينگ، لورتا گرزيانو 

 212 بشردانش، علي 

 260 ,259 ,258 ,229 بقوسيان، ژان 

 194 اسد، محبوبه بني 

 213 ,211 بهار، محمود 

 72 عبدالكريم پور،  بهجت 

 238 بهشتي، شادي 

 231 ,173 بودين، ريچارد جي 

 248 بونتي، بنجامين 

 78 آزار شيرازي، عبدالكريم بي 

 274 بيدختي، حسين 

 224 پاپاسان، جي 

 247 پارسا، نسرين 

 228 جي پاركس، پگي 

 22 پاک، عبدالصالح 

 60 ,59 ,58 ,57 پامر، تام 

 41 پري، روزان 

 133 پكر، سارا پني 

 182 حسن هريس، صابر پور 

 154 حسن، صابر پور 

 90 پورسعيد، ماندانا 

 237 پورسل، مارک 

 242 پورشهريار، حسين 

 49 پورولي كلشتري، مجيد 

 150 ,83 پوروهاب، محمود 

 234 پيرزاد، حسن 

 168 پيواسته، سكينه 

 168 پيواسته، كلثوم 

 189 تارتر، جان 

 155 زاده، احمد ترجاني 

 260 ,259 ,258 تريسي، برايان 

 64 تشكري، سعيد 

 154 تشويقي، حميده 

 190 تلخابي، محمود 

 189 ,187 ,179 توراني، حيدر 

 20 توردي، پيرز 

 41 توفيقي، زهرا 

نپديدآورندگانمايه   
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 147 توالئي، حسين 

 12 توير سياري، پونه 

 261 تيزديل، جان 

 102 تيگر، باربارا بارون 

 102 تيگر، پل.دي 

 89 تيمورزاده، سوده 

 182 تيموري زرنقي، مقصود 

 26 تيموري، الهام 

 270 تئودورو، آندريان 

 172 ثبات، نفيسه 

  ،77 ابوحمزهثمالي 

 156 جابري، زهرا 

 107 جعفري، محمد 

 14 علي جعفري، محمد 

 101 نطنزي، فاطمه جعفري 

 184 آر جكسون، روبين 

 206 الدين جاللي طهراني، سيدحسام 

 290 جاللي، مريم 

 53 فر، زهرا جالئي 

 284 جليلي، حيدرعلي 

 236 جمشيدي، محمدعلي 

 279 بانان جمعي از محيط 

 188 جوانبخت، فاطمه 

 14 جيليوتي، جيم 

 116 نور، اسماعيل چشم 

 271 حاتمي، جواد 

 63 ,62 زاده، بهنام حاجي 

 103 زاده، رسول حاجي 

 24 رضا علي  حافظي، سيد 

 271 حجازي، الهه 

 69 حجتي، سيدمحمدباقر 

 291 حجواني، مهدي 

 77 حداد عادل، غالمعلي 

 226 حسنجاني، ادريس 

 185 حسني، حسين 

 176 حسني، محمد 

 99 مرجانراد،  حسني 

 188 ابراهيم حسيني، سيد 

 60 حقيقت، دالرام 

 217 آبادي، زهره حقيقي نجف 

 272 زاده، صدف حكيمي 

 230 خاكساران، عليرضا 

 216 ,215 خالقي، كامبيز 

 100 خان خانان، زهرا 

 32 خانجاني، علي 

 7 خبيري، خسرو 

 7 خبيري، شهروز 

 7 خبيري، شهنام 

 224 خدادادي، حسين 

 87 ,68 خداميان آراني، مهدي 

 271 خداياري فرد، محمد 

 29 خشنود، راضيه 

 10 خلخالي، علي 

 183 دالتون، پيتر 

 115 دانيالي، مرضيه 

 272 داونپورت، بري 

 280 دربندي، سيدمحمدرضا 

 183 آ دري، پانته 

 169 دژكوهي، محمدجواد 

 183 دنيس، روبرت 

 288 ,287 دهريزي، محمد 

 245 دهقاني، حميده 

 30 دوفومبل، تيموته 

 281 دولتي، فاطمه 

 227 دونالدسون، مايكل سي 

 127 ديكس، لين 

 232 ذوالفقاري، سيدفرهاد 

 123 ,122 ,121 ذوالفقاري، مهدي 

 262 راضي، ويدا 

 37  راضيه ابراهيمي، سيده 

 286 رامهرمزي، معصومه 

 6 راهبر، علي 

 8 راهي، مريم 

 55 رايان، پم مونيوس 

 233 مجتبي رباطجزي، سيد 

 118 رباني، جعفر 

 27 رحماندوست، مصطفي 

 243 رحماني، معصومه 

 248 رحمانيان، نحله 

 95 رحمتي، فهيمه 

 16 رحيمي، ناهيد 

 271 رستمي، رضا 

 238 رشيدي، اعظم 

 159 رضايي، صفرعلي 

 174 رضائي، عليرضا 

 194 الهه رضوي دوزه، سيده 

 158 رمضاني، حسين 

 162 اكبر رنجبر كرماني، علي 

 293 رنولدز، كيمبرلي 

 65 رهبر، علي 

 139 رهنما، شاهين 

 177 آباد، رحيم بخش اله روح 

 36 رودا، اميلي 

 238 رودن، جنيفر هانت 

 181 ريحاني اردبيلي، عظيمه 

 17 زرنشان، مريم 

 291 زماني، فاطمه 

 80 زماني، هاجر 

 102 زندي، محسن 

 261 زين، جان كابات 

 96 ,89 زيوري، نجمه 

 214 ,129 ساعدي، سعيد 

 220 ,219 ,126 ,125 ساالري، حسن, 

221, 222, 223 

 108 دل، محمدتقي سبك 

 136 سپاهي يونسي، عباسعلي 

 275 سعادت، سعيد 

 الدين سعدي شيرازي، شيخ مصلح 
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 261 سگال، زيندل 

 28 سليماني موحد، طوبي 
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 268 سليماني، حسين 

 132 سليمي، مريم 

 240 سليمي، مينا 

 120 سليميان، زهرا 

 121 نيا، فهيمه سمائي 

 191 سنگه، پيتر 

 .238 سيبالد، لورا كي 

 114 ,113 اصغر سيدآبادي، علي 

 167 ,160 مهدي سيدناصري، محمد 

 19 سيس، پيتر 

 230 سينك، سايمون 

 289 شاكري، احمد 

 135 شاماني، طيبه 

 35 آبادي، حميدرضا شاه 

 120 حسيني، فائقه شاه 

 74 سنائي، محمدرضا شاه 

 75 شاهنگي، محمدحسن 

 186 سادات شجاعي، راضيه 

 231 پ، فردشرام 

 146 شعباني، اسداهلل 

 84 شعيبي، علي 

 134 شفيعي، كمال 

 271 شكوهي يكتا، محسن 

 192 شكيبايي، گودرز 

 32 شمس، محمدرضا 

 238 شمسي، عبدالحسين 

  ،199 ,198 ,197 ,128 جو شواركز, 

200, 201, 202, 203 

 266 االسالمي، گيتا شيخ 

 231 ,173 صاحبي، علي 

 176 رضا زاده قمصري، علي صادق 

 103 صادقي، محمدجمال 

 151 صارمي شهاب، محمد 

 45 صالحي، آتوسا 

 180 صالحي، زهرا 

 100 صيادي، طاهره 

 276 طرماح، احمد 

 161 طهماسبي، عالمه 

 234 عابدي جبلي، مريم 

 164 عاليباف، پرستو 

 85 آبادي، علي عباس 

 48 آبادي، محمد عباس 

 273 زاده، حميدرضا عباس 

 55 عباسي، آيدا 

 19 الدين بعباسي، شها 

 205 عبداللهي، مهدي 

 166 عبداللهي، مهرناز 

 270 عبدالهي قراچه داغي، شهره 

 231 ,173 عبدي، حميد 

 246 عجايبي، نگار 

 192 نيوشا فر، سيده عزيزي 

 122 ,121 عسكري ازغندي، مجيد, 

123 

 6 عصاره، عليرضا 

 260 ,259 ,258 عطرسائي، بنفشه 

 228 عطوفي سلماني، محمدرضا 

 138 عال، افشين 

 244 پور تنگسيري، فاطمه علي 

 31 عليمرادي، منصور 

 210 ,209 ,208 ,207 غالمي، صمد 

 233 فاضلي، اعظم 

 163 اهلل فاضلي، نعمت 

 34  فاطمه وزيري فرد، سيده 

 61 فتاحي، شيما 

 18 فراهاني، فاضله 

 15 فرجود، فروغ 

 278 مهر، حسين فرخ 

 56 فرشباف، حبيب 

 191 فرهمند، فرنوش 

 293 ,290 بهفرهنگي، محبو 

 263 فرود، فرناز 

 52 حسام فروزان، سيد 

 184 فضلعلي، فاطمه 

 218 فقيهي صدر، محمد 

 228 فالح ارمكي، زينب 

 132 ,131 فلسفي، سيد غالمرضا 

 44 فوالدوند، مرجان 

 46 فونارو، گرگوري 

 238 فيفر، ليزا ويد 

 127 فيو، راجر 

 66 قدردان قراملكي، محمدحسن 

 194 قرباني، فاطمه 

 161 قرباني، مهدي 

 92 آغاجي، سعيد قره 

 169 قناعتي، مرضيه 

 227 قهرماني، فرشيد 

 196 قوامي، مرجان 

 189 كات كمپ، رابرت 

 216 ,215 كارول، برادلي 

 25 كاشاني اسدي، رضا 

 184 كاشانيان، مطهره 

 165 كاكوتاني، ميچيكو 

 239 كالينز، كيت 

 268 كانلي، آليسون 

 242 كبيري، ليال 

 231 يكرافورد، دناك 

 261 كرمي، اكرم 

 241 كريست، جيمز.جي 

 264 ,97 كريمي، عبدالعظيم 

 58 كريمي، فرزانه 

 265 كسادا لمان، ريچل 

 92 كالرک، ديويد.ا 

 224 كلر، گري 

 27 كلودي، كارلو 

 54 كلي، ارين انترادا 

 241 كمالي، بهناز 

 162 كماليان، محسن 

 226 كونكه، اليزابت 

 ُ293 گرنبي، ام.ا 

  37 لنسلينگرين، راجر 

 240 گرينزپون، توماس 
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 181 گلمرادي، صدف 

 179 گوستافسون، برد 

 246 گونارسدوهير، الن 

 112 لزرغالمي، حديث 

 63 ,62 لسكي، كاترين 

 174 لي، جين 

 33 ليد، ناتالي 

 183 مارچنارو، اسكار 

 56 مجدفر، مرتضي 

 144 محقق، جواد 

 153 محقق، حامد 

 234 محلوجي، فرشته 

 81 ,67 محمدقاسمي، حميد 

 122 زاده، كيوان محمدي 

 154 محموديان، علي 

 105 مختاري، كريم 

 178 مخلص، حسن 

 149 مرادي، مهدي 

 141 مرداني، مهدي 

 165 مرسلي، نعيمه 

 100 مروج، فرزانه 

 73 مسائلي، مهدي 

 71 راد، محمدحسين معتمد 

 123 مقصود، نويد 

 262 مك گراس، هلن 

 28 دان، جيليان مك 

 120 مكسوم، ميشل 

 283 ,79 مالمحمدي، مجيد 

 195 ,193 ,170 ملكي، حسن 

 20 منتصرالدوله، مريم 

 175 منطقي، مرتضي 

 38 منعم، ندا 

 30 زاده، اميرحسين مهدي 

 215 مهرجو، احسان 

 237 مورفي، جيسون 

 12 مورلوت، فردريك 

 247 مورن، امي 

 95 اسماعيل موسوي، سيد 

 161 موسوي، ليال 

 145 موسويان، انسيه 

  ،11 محسنمؤمني شريف 

 50 ميثاقي، مانا 

 194 ,100 فرزانه ميراحمدي، سيده 

 148 ميرزاده، سيداحمد 

 5 ,4 ,3 ,2 ,1 ميرزائيان، اميرحسين, 

265 

 277 سعيد محمد يونسي، سيد مير 

 43 ,42 ناصري، مسلم 

 96 ناصري، مصيب 

 59 ,57 ,51 ناطقي، زهره 

 269 ناظم، محمد 

 204 ناظمي، نازيال 

 225 مهر، آزيتا نجات 

 100 نجاتي، مليحه 

 36 خاني، محبوبه نجف 

 106 نصيري، محمود 

 140 نظري، مهديه 

 267 پور، زهرا نعمتي 

 13 نقوي، فاطمه 

 91 نورباال، احمدعلي 

 271 نوربخش، يونس 

 177 نويد ادهم، مهدي 

 153 نيك طلب، بابك 

 182 نيكنام، بهمن 

 291 نيكواليوا، ماريا 

 85 ,85 وافي، مرتضي 

 292 واينرايش، توربن 

 104 قاسم وحيدي اصل، محمد 

 181 طيبه وخشوزي، سيده 

 235 وخشوزي، طيبه 

 46 ورزي، محمد 

 154 وقاري، وحيد 

 34 والن، گلوريا 

 152 ,109 وليئي، قربان 

 183 ون شي، پو 

 243 وودبرن، جودي 

 186 ويتيكر، تاد 

 261 ويليامز، مارک 

 178 تي ويلينگهام، دانيل 

 51 هاجسون برنت، فرانسس اليزا 

 225 هاردي، دارن 

 235 هاسون، گيل 

 47 هاشمي گلپايگاني، اسماء 

 48 كي هايدگر، كريستين مك 

 235 هوشمند، مهرداد 

 52 هوگو، ويكتور 

 189 هوي، وينك 

 133 پناه، نغمه يزدان 

 292 يوسفي، فريده 

 246 يونسدوهدير، آستيلدربيور 

 

  



 20نامه متوسطه دوم شماره  كتاب

های فرهنگی و هنری،  که برای ورود به واحدهای آموزشی )مدارس، کانون دومه متوسطمناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره آموزش  یتیو ترب یهای آموزش فهرست توصیفی کتاب

 علمی( بالمانع است. ایه آموزی، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و آموزشگاه سراهای دانش پژوهش

101 

 

 

 

 

 131 آرين 

 110 آشنايي 

 272، 244، 230، 224 آموخته 

 286 پردازان آواي كتاب 

 268، 227، 226، 120 آوند دانش 

 165 ارسطو 

 204 اطراف 

 212، 43، 42، 35، 20 افق 

 184، 178، 99 انجمن اوليا و مربيان ،

185 ،228 ،234 ،235 ،242 ،247 ،

267 ،271 

 243، 231، 173 بان ايران 

 279 ايرانشناسي 

 188 بخشايش 

 175، 90 بعثت 

 87، 68 ها بهار دل 

 153، 115، 111، 83، 73، 70 نشر به ،

236 

 101 المللي گاج بين 

 48، 46، 41، 34، 33، 29، 28 پرتقال ،

50 ،54 ،55 ،133 

 116 پرنيان انديش 

 93، 56، 10 مدار پيشگامان پژوهش ،

187 

 248 تعالي 

 181 تيك 

 198، 197، 128، 124، 91 تيمورزاده ،

199 ،200 ،201 ،202 ،203 

 169، 96، 89 جاليز 

 217 جامعة القرآن الكريم 

 192، 9 جيسا 

 218 چشمه سخن 

 282، 281، 161، 156 حماسه ياران 

 123، 122، 121 خط سفيد 

 107، 105، 103 خوشخوان 

 31 داستان جمعه 

 209، 208، 207 پژوهان جوان دانش ،

210 

  6 شهيد رجائيدانشگاه تربيت دبير ،

177 

 74 دانشگاه علوم اسالمي رضوي 

 69، 67 دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،

77 ،78 ،81 ،98 ،280 

 167، 160، 5، 4، 3، 2، 1 ذكر 

  رمز )وابسته به شركت منظومه

، 210، 209، 208، 207 انديشه خالقي(

215 ،216 

 180 روز انديش 

 85 روز دهم 

  سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ

 289، 205، 72، 66 انديشه اسالميو 

 225، 186، 24 سازوكار 

 47، 26، 22 سروش 

 )164 سيب صادق)ع 

 159 سيوند 

 172، 171 شركت افست 

 127، 53 شركت انتشارات فني ايران ،

240 ،241 ،246 ،265 

 214، 129 شركت نشر ديدار پارسيان 

 182، 154 شميسا 

 126، 125، 114، 113، 112 شهر قلم ،

219 ،220 ،221 ،222 ،223 

 266، 264، 263، 262، 261 صابرين 

 71 طاليي 

 163 فرهامه 

 61، 37، 27 قدياني 

 194، 100 بان قلم 

 288، 118 قو 

 111، 75، 73 كانون انديشه جوان ،

115 ،157 ،158 ،236 

  كانون پرورش فكري كودكان و

 291، 290، 39، 32، 11 نوجوانان

 239، 237، 233، 94 كتاب ارجمند 

  79، 65، 49، 25 جمكرانكتاب 

 119، 102 كتاب طه 

 109، 82، 64، 40، 8 كتاب نيستان ،

152 ،285 

 16 كتابك 

 259، 258، 232، 229 كليد آموزش ،

260 ،269 ،277 

 168 گسترش علوم نوين 

 213، 211، 196، 106، 104 مبتكران 

 59، 58، 57، 52، 51، 21 محراب قلم ،

60 

 276، 273، 117 مرسل 

 191 منظومه خرد 

 206 مهر و ماه نو 

 84 موسسه فرهنگي هنري قدر واليت 

 108 مؤسسه فرهنگي آرمان رشد ،

245 

  مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام

 162، 13 موسي صدر

 15، 14، 7 مؤسسه فرهنگي فاطمي 

 23 مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان ،

36 ،44 ،45 ،76 ،80 ،86 ،97 ،132 ،

151 ،170 ،176، 193 ،195 ،274 ،

283 ،287 ،292 ،293 

 249 مؤسسه فرهنگي منادي تربيت ،

250 ،251 ،252 ،253 ،254 ،255 ،

256 ،257 

 نمايه ناشران
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  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران

 275 تهران

 166 مؤسسه كورش چاپ 

 مؤسسه مدارس يادگيرنده مرآت 

174 ،179 ،183 ،189 ،190 

 130 نانو 

 270، 19 نخستين 

 136، 135، 134، 18، 17 نشر گويا ،

137 ،138 ،139 ،140 ،141 ،142، 

143 ،144 ،145 ،146 ،147 ،148 ،

149 ،150 

 284، 278، 95، 88 نوشته 

 155، 92 هنر اول 

 63، 62، 38، 30، 12 هوپا 

 238 يار مانا 
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 آرين  

 کدپستی: 6، واحد 5ستارخان، قبل از باقرخان، ک. آفرند، پ.  تهران: 

 2166422943 دورنگار: 2166429437 تلفن: 1441643831

 آشنايي  

: خ. وحید یانتشارات آشناي  ،15815 - 3399صندوق پستی    تهران: 

 کدپستی: 2، واحد 12نظری، بین فلسطین و ابوريحان، پ. 

 2166974138 دورنگار: 2166974137 تلفن: 1315883419

 آموخته  

 8158938131 کدپستی: 46پالک  -19کوی  -خ مهرآباد اصفهان: 

 3132603501 دورنگار: 3132616360 تلفن:

 پردازان آواي كتاب  

 کدپستی: 5پالک  -19,1 -19توحید  -خیابان توحید مشهد: 

 5137112215 دورنگار: 5137112212 تلفن: 9184953339

 آوند دانش  

 4، پ. بست طاليی نبی، خ. ناطق نوری، ک. بن پاسداران، خ. گل تهران: 

 دورنگار: 2122893988 تلفن: 1947734411 کدپستی:

2122871522 

 ارسطو  

بین واليتی  -سمت راست  - 6اقبال الهوری  -بولوار وکیل آباد  مشهد: 

 تلفن: 9179616539 کدپستی: طبقه دوم - 38پالک  - 12و  10

 5135096146 دورنگار: 5135096145

 اطراف  

نبی، خ. شهید ناطق نوری، ک. رضابیگ، پ.  گلخ. پاسداران، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2122855247 تلفن: 1947863716 کدپستی: 9

2122855247 

 افق  

، ط. 2، پ. 1فروردين، خ. شهید نظری غربی، ک. جاويد  12خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166413367 تلفن: 1314675351 کدپستی: سوم

2166414285 

 انجمن اوليا و مربيان  

 مندان، ط. ده خ. سپهبد قرنی، نبش خ. سمیه، ساختمان عالقه تهران: 

 دورنگار: 2182284270 تلفن: 1581663315 کدپستی:

2188829416 

 بان ايران  

 3، واحد 2، ط. 5م. فردوسی، ابتدای ايرانشهر جنوبی، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2188315849 تلفن: 1581633317 کدپستی:

2188301453 

 ايرانشناسي  

 کدپستی: 1، واحد 6خ. طالقانی، خ. بهار شمالی، ک. طبا، پ.  ران:ته 

 2177638687 دورنگار: 2177531825 تلفن: 1563655711

 بخشايش  

 3715634969 کدپستی: 143پالک  - 28کوچه  -خیابان شهدا قم: 

 2537749699 دورنگار: 2537737583 تلفن:

 بعثت  

 ، ساختمان بعثت36بهنام، پ. آذر، نبش ک.  16م. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166419899 تلفن: 1417954493 کدپستی:

2166498465 

 ها بهار دل  

 کدپستی: 92)ناصر(، جنب نانوايی، پ.  18ب. شهید منتظری، ک.  قم: 

 2537836975 دورنگار: 2537741362 تلفن: 3713744873

 نشر به  

از چهارراه نصرت، ک. م. انقالب، خ. کارگر شمالی، باالتر  تهران: 

نشر  ، ط. سوم مشهد، بل. سجاد، خ. میالد، انتشارات به16طاهری، پ. 

 کدپستی: 05137652008)آستان قدس رضوی(، تلفن: 

 2188951739 دورنگار: 2188951740 تلفن: 1417983181

 المللي گاج بين  

 کدپستی: 1302فروردين، پ.  12خ.انقالب، نبش خ.  تهران: 

 2166976095 دورنگار: 08-02164341107 لفن:ت 1314743533

 پرتقال  

 کدپستی: 4، واحد 71خ. انقالب، خ. فخر رازی، خ. روانمهر، پ.  تهران: 

 2166486797 دورنگار: 2163564 تلفن: 1314784665

 پرنيان انديش  

 کدپستی: 3، ز. 1، پ. 1پاسداران، م. اختیاريه، انتهای يزدانیان  تهران: 

 2122569274 دورنگار: 2122569274 تلفن: 1958713815

 مدار پيشگامان پژوهش  

 3پالک  -نبش يگانه  -خیابان ماهشهر  -خیابان کريم خان زند  تهران: 

 تلفن: 1584733336 کدپستی: طبقه سوم - 12واحد  -

 2188345218 دورنگار: 2188345217

 آدرس ناشران
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 تعالي  

، 15زاده جنوبی، ک. شهید رشتچی، پ.  م. انقالب، خ. جمال تهران: 

 دورنگار: 2166912044 تلفن: 1419973581 کدپستی: 5واحد 

2182454566 

 تيك  

 کدپستی: 64عصر، پالک  خیابان شهید مدنی، کوچه ولی يزد: 

 3538281278 دورنگار: 3538281278 تلفن: 8919754414

 تيمورزاده  

، ط. سوم شرقی، 111م. هفت تیر، خ. کريمخان زند، پ.  تهران: 

 2188809090 تلفن: 1597985735 کدپستی: انتشارات تیمورزاده

 2188809898 دورنگار:

 جاليز  

 9531774137 کدپستی: 10، پ. 4بل. مدرس، مدرس  فیض آباد: 

 5156728797 دورنگار: 5156728797 تلفن:

 جامعة القرآن الكريم  

 8دست راست، پ. ، فرعی اول 6، ک. شماره 10خ. معلم، معلم  قم: 

 دورنگار: 2537746882 تلفن: 3715690002 کدپستی:

2537730009 

 جيسا  

آور  روی پارک ملت، مرکز رشد واحدهای فن خ. بسیج، روبه رودسر: 

 تلفن: 4481836187 کدپستی: )پارک علم و فناوری گیالن(، ط. دوم

 1342622557 دورنگار: 1342616136

 چشمه سخن  

 9135963659 کدپستی: 24، پ. 37سرشور  خ. خسروی نو، مشهد: 

 5138543172 دورنگار: 38543172-051 تلفن:

 حماسه ياران  

 3713744473 کدپستی: 340، پ. 12بل. شهید منتظری، ک.  قم: 

 2537748041 دورنگار: 2537748051 تلفن:

 خط سفيد  

 9619633475 کدپستی: 13نبش ابومسلم -خیابان ابومسلم سبزوار: 

 5144220835 دورنگار: 5144220835 تلفن:

 خوشخوان  

بین خیابان روانمهر و لبافی  -خیابان فخررازی  -خیابان انقالب  تهران: 

 1314856161 کدپستی: طبقه اول - 19پالک  -کوچه انوری  -نژاد 

 2166494020 دورنگار: 2166494020 تلفن:

 داستان جمعه  

 کدپستی: 20نوروز، پالک  خ. انقالب، خ. دوازده فروردين، ک. تهران: 

 2166959731 دورنگار: 2166469511 تلفن: 1314693533

 پژوهان جوان دانش  

فروردين  12م. انقالب، خ. کارگر جنوبی، خ. شهید نظری، بین  تهران: 

 1314675931 کدپستی: 12و  11، واحد 105و منیری جاويد، پ. 

 2166410784 دورنگار: 2166496363 تلفن:

  تربيت دبير شهيد رجائيدانشگاه  

 لويزان، خ. شهید شعبانلو، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران: 

 دورنگار: 2122970042 تلفن: 1678815811 کدپستی:

2122970003 

 دانشگاه علوم اسالمي رضوي  

حرم مطهر ـ صحن هدايت ـ دانشگاه علوم اسالمی رضوی ـ  مشهد: 

 تلفن: 9134843333 ی:کدپست مديريت مرکز پژوهش دانشگاه

 5132230772 دورنگار: 5132257089

 دفتر نشر فرهنگ اسالمي  

پاسداران، م. هروی، خ. وفامنش، خ. آزادی، خ. افتخاريان، ک.  تهران: 

 22940054-021 تلفن: 1669747414 کدپستی: 23مريم، پ. 

 2122956401 دورنگار:

 ذكر  

، ط. اول 20محتشم، پ. خ. انقالب، خ. فلسطین جنوبی، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166410041 تلفن: 1315853493 کدپستی: غربی

2166468263 

 )رمز )وابسته به شركت منظومه انديشه خالقي  

 کدپستی: 17، واحد 27زاده، پ.  خ. کارگر جنوبی، خ. مهدی تهران: 

 2166925244 دورنگار: 2166925244 تلفن: 1313966184

 روز انديش  

همدان میدان جهاد، ابتدای خیابان جهاد، جنب بانک مسكن  همدان: 

 تلفن: 6516793600 کدپستی: طبقه زيرين ساختمان خجسته

 8138252439 دورنگار: 8138221028

 روز دهم  

 3716713381 کدپستی: 8، واحد 3، ط. 51بل. عطاران، پ.  قم: 

 2532929206 دورنگار: 2532929206 تلفن:

 گاه فرهنگ و انديشه اسالميسازمان انتشارات پژوهش  

 56تقاطع بزرگراه شهید مدرس و خ. شهید بهشتی، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2188503341 تلفن: 1531616417 کدپستی:

2188730446 

 سازوكار  

فروردين، خیابان شهدای ژاندارمری  12خیابان انقالب، خیابان  تهران: 

 1314665764 :کدپستی ، طبقه اول1بست گرانفر، پالک  غربی، بن

 2142694577 دورنگار: 2166461900 تلفن:
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 سروش  

، ساختمان سروش 234خ. استاد مطهری، نبش مفتح، شماره  تهران: 

 1588874615 کدپستی: )تنظیم مقررات فضای مجازی صدا و سیما(

 2188345484 دورنگار: 2188300759 تلفن:

 )سيب صادق)ع  

رسالت، خیابان شهید مدنی، بین ايستگاه مترو فدک و میدان  تهران: 

شهید میر غضنفری،  132گلبرگ، روبه روی بانک ملی ايران، خیابان 

 -02177259020 تلفن: 1635973811 کدپستی: زنگ اول 10پالک 

 2177034515 دورنگار: 02177034515

 سيوند  

 7134917644 کدپستی: 1، پالک 8خیابان قصردشت، کوچه  شیراز: 

 7132361229 دورنگار: 7132361229 تلفن:

 شركت افست  

روی خ. سازمان  جاده آبعلی، روبه 4پارس، کیلومتر  سه راه تهران تهران: 

 دورنگار: 2177339093 تلفن: 1746853181 کدپستی: 8آب، پ. 

2177339097 

 شركت انتشارات فني ايران  

 24بانک قوامین، پ. روی  خ. مطهری، خ. میرعماد، روبه تهران: 

 دورنگار: 2188505055 تلفن: 1587736511 کدپستی:

2188532136 

 شركت نشر ديدار پارسيان  

 کدپستی: ، ط. اول11خ. ستارخان، خ. مهران آفرند، پ.  تهران: 

 2166920724 دورنگار: 2162999060 تلفن: 1441643943

 شميسا  

 کدپستی: طوبی جنب آپارتمان-متری 8کوچه3فاز-شهرک شهاب  اهر: 

 4144340427 دورنگار: 4144340427 تلفن: 5451445571

 شهر قلم  

خیابان مطهری، نرسیده به خیابان سلیمان خاطر، جنب مجتمع  تهران: 

 کدپستی: 8، طبقه چهارم، واحد 147قضايی ارشاد، پالک 

 2188734188 دورنگار: 2188734186 تلفن: 1576637734

 صابرين  

 کدپستی: 1( کوچه مرجان پالک 5شهید علیزاده) خ فاطمی خ تهران: 

 2188976494 دورنگار: 2188968890 تلفن: 1415674111

 طاليي  

پالک  -کوچه پارس  -خ سرپرست جنوبی  -خیابان طالقانی  تهران: 

 دورنگار: 2166483066 تلفن: 1416893571 کدپستی: 2واحد  - 11

2166415233 

 فرهامه  

 کدپستی: 1، ط.14دانشگاه، خ. رستمی، پ. خ. انقالب، خ.  تهران: 

 2166406675 دورنگار: 2166406675 تلفن: 1315643951

 قدياني  

فروردين، خ. شهدای ژاندارمری شرقی، پ.  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 66404410-021 تلفن: 1314733861 کدپستی: 90

2166403264 

 بان قلم  

 5بوستان، ساختمان آپادانا، پ. بل. میرزای شیرازی، ک.  شیراز: 

 دورنگار: 7136305323 تلفن: 7157647445 کدپستی:

7136305323 

 قو  

 40م. ولیعصر، باالتر از تقاطع زرتشت، ک. نوربخش، پ.  تهران: 

 2188903798 دورنگار: 14-02188813412 تلفن: 0 کدپستی:

 كانون انديشه جوان  

 56شهید بهشتی، پ. تقاطع بزرگراه شهید مدرس و خ.  تهران: 

 دورنگار: 2188505402 تلفن: 1531616417 کدپستی:

2188730446 

 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  

 24-22خیابان بهشتی. خیابان خالد اسالمبولی.شماره  تهران: 

 دورنگار: 2188715545 تلفن: 1511647416 کدپستی:

2188715545 

 كتاب ارجمند  

 ، طبقه اول292آذر، پالک  16بین کارگر و  بلوار کشاورز، تهران: 

 دورنگار: 2188996166 تلفن: 1417994443 کدپستی:

2188964380 

 كتاب جمكران  

مسجد مقدس جمكران، ساختمان اداری نیمه شعبان، انتشارات  قم: 

 2537732212 تلفن: 3747113135 کدپستی: کتاب جمكران

 2537253340 دورنگار:

 كتاب طه  

 کدپستی: 314معلم، مجتمع ناشران، ط. سوم، پ. بلوار  قم: 

 2537743624 دورنگار: 2537744624 تلفن: 3715699776

 كتاب نيستان  

، 2بست ششم، پ.  بزرگراه صدر، خ. قلندری جنوبی، نبش بن تهران: 

 دورنگار: 2122612443 تلفن: 1939667933 کدپستی: زنگ نیستان

2122612445 
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 كتابك  

 کدپستی: 11پالک  21فرعی  18کوی خ شهید فاطمی  قم: 

 2537837482 دورنگار: 2537837483 تلفن: 3715674978

 كليد آموزش  

فروردين جنوبی، بعداز تقاطع آذربايجان،  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 1316955813 کدپستی: ، ط. اول10چی، شماره  بست فتوره انتهای بن

 2166956012 دورنگار: 2166419732 تلفن:

 گسترش علوم نوين  

 کدپستی: 101، واحد eخیابان دانشگاه آزاد، مجنمع بهداشت  بجنورد: 

 2166968463 دورنگار: 5832251036 تلفن: 9419893451

 مبتكران  

 59خیابان وحیدنظری پالک -خیابان فخر رازی-میدان انقالب تهران: 

 رنگار:دو 2161094311 تلفن: 1314764965 کدپستی:

2161094182 

 محراب قلم  

فروردين، خیابان شهدای ژاندارمری،  12خیابان انقالب، خیابان  تهران: 

 دورنگار: 2166490879 تلفن: 1314733663 کدپستی: 104پالک 

2166465201 

 مرسل  

، پالک 2اهلل مدنی، کوی فرخ  خیابان شهید رجايی، خیابان آيت کاشان: 

 دورنگار: 3155454513 تلفن: 8713743998 کدپستی: 37

3155453033 

 منظومه خرد  

الحكما(،  ولنجک، بل. دانشجو، بعد از م. ياسمن )شهیدان حسام تهران: 

 2122420086 تلفن: 1984713356 کدپستی: انتشارات منظومه خرد

 2122420085 دورنگار:

 مهر و ماه نو  

نژاد، ک. مینا،  فیفروردين، بعد از چهارراه لبا 12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166968589 تلفن: 1314945481 کدپستی: 37پ. 

2166408400 

 موسسه فرهنگي هنري قدر واليت  

فروردين جنوبی، پايین تر از خ. پاستور ، ک.  12م. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166469958 تلفن: 1317685411 کدپستی: 8خاقانی، پ.

2166970205 

 آرمان رشد مؤسسه فرهنگي  

، ساختمان 1182و ابوريحان، پ.   انقالب، بین خ. دانشگاه خ.  تهران: 

 تلفن: 1315693567 کدپستی: 38، واحد 10فروردين، ط. 

 2166486011 دورنگار: 2166486013

 مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر  

ی، پ. م. هفتم تیر، باالتر از مسجد الجواد، ک. عبدالكريم شريعت تهران: 

 دورنگار: 2188494163 تلفن: 1574745131 کدپستی: 2، واحد 10

2188494164 

 مؤسسه فرهنگي فاطمي  

پالک -خیابان میرهادی شرقی -خیابان جويبار  -میدان فاطمی  تهران: 

 دورنگار: 2188945545 تلفن: 1415884741 کدپستی: 2واحد 14

2188944051 

 مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان  

خ. سپهبد قرنی، نرسیده به پل کريمخان زند، ک. شهید  تهران: 

 2188800324 تلفن: 1598857911 کدپستی: 8طلب، پ.  حقیقت

 2188903809 دورنگار:

 مؤسسه فرهنگي منادي تربيت  

 26تر از خ. طالقانی، ک. بیمه، پ.  الهی، پايین خ. استاد نجات تهران: 

 ر:دورنگا 2188894296 تلفن: 1599813813 کدپستی:

2188894290 

 مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران  

میدان انقالب ، خیابان کارگر جنوبی نرسیده به چهارراه لبافی  تهران: 

 2166410046 تلفن: 1314983185 کدپستی: 1251نژاد پالک 

 2122085112 دورنگار:

 مؤسسه كورش چاپ  

خیابان خیابان شريعتی، خیابان خواجه نصیرالدين طوسی،  تهران: 

، طبقه دوم، انتشارات 46پادگان ولیعصر، نبش کوچه شهدا، پالک 

 دورنگار: 2177685196 تلفن: 1613976914 کدپستی: کورش چاپ

2177685206 

 مؤسسه مدارس يادگيرنده مرآت  

 ، ط. همكف1، واحد 2خ. قائم مقام فراهانی، خ. گلريز، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2185670000 تلفن: 1589654994 کدپستی:

2188813519 

 نانو  

 کدپستی: 2، واحد 37نژاد، پ.  زاده جنوبی، نبش لبافی جمال تهران: 

 2166128264 دورنگار: 2166128143 تلفن: 1313933115

 نخستين  

 227فروردين، تقاطع روانمهر، شماره  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166498148 تلفن: 1314713115 کدپستی:

2166418979 

 نشر گويا  

 کدپستی: طبقه دوم 89مقابل ايرانشهر پ  -خ کريم خان تهران: 

 2188842987 دورنگار: 2188342209 تلفن: 1585685543
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 نوشته  

خیابان فلسطین، صد متر مانده به چهارراه فلسطین، پشت  اصفهان: 

 تلفن: 8143984136 کدپستی: يستگاه اتوبوس، ساختمان نويدا

 3132208610 دورنگار: 3132226445

 هنر اول  

فلكه شهید بهشتی )منصور(، مجتمع تجاری اطلس، ط. پايین،  تبريز: 

 دورنگار: 4133374280 تلفن: 5163755371 کدپستی: 32واحد 

9146141458 

 هوپا  

 ، ط. دوم غربی3/1پ. م. فاطمی، خ. بیستون، ک. دوم الف،  تهران: 

 دورنگار: 2188964615 تلفن: 1431653765 کدپستی:

2188964615 

 يار مانا  

 تلفن: 8158938131 کدپستی: 46، پ. 19خ. مهرآباد، ک.  اصفهان: 

 3132603501 دورنگار: 3132616360

 


