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کتاب های کمک آموزشی
علوم اجتماعی و حرفه و فن

در ادامة معرفي كتاب هاي مناسب در دو شمارة قبل، اكنون 
ــد» و چگونگي تهية آن مي پردازيم.  به تعريف «كتاب نامة رش
كتاب نامة رشد، فهرستي ساالنه از كتاب هاي آموزشي مناسب و 
مرتبط با برنامة درسي است. تمامي اين كتاب ها از نظر پاي بندي 
به برنامة درسي، بررسي شده و با كسب حد نصاب الزم، به اين 
فهرست راه يافته اند. اطالعاتي كه در كتاب نامة رشد وجود دارد، 
عبارت است از: مشخصات ظاهري كتاب(عنوان، نام مؤلف، نام 
مترجم، ناشر، سال و محل نشر، تعداد صفحات، قطع، موضوع 
و پاية تحصيلي مرتبط)، كلمات كليدي و چكيده اي از محتواي 
كتاب. هم چنين، در پايان هر كتاب نامه، نمايه هايي براي خواننده 
فراهم آمده است كه دست رسي به كتاب ها را براساس عنوان 
ــي، پديدآورندگان آثار و كلمات  ــر، پاية تحصيل كتاب، نام ناش
كليدي كتاب ها ممكن مي سازد. حتي براي دست يابي آسان تر 
ــاني ناشران نيز در انتهاي  به ناشران كتاب هاي مناسب، نش
ــت. وجود نام و مشخصات هر كتاب در  هر كتاب نامه آمده اس
ــت كه كتاب مذكور از حداقل  كتاب نامة رشد بدين معني اس
ــي برخوردار است. از اين رو مي توان  ويژگي هاي كتاب آموزش
گفت، كتاب نامه هاي رشد مرجعي مطمئن براي تهية كتاب هاي 
آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي، خصوصًا براي تجهيز 

كتاب خانه هاي آموزشگاهي هستند.
ــد مي توانيد به نمايندگان  براي تهية كتاب نامه ها ي رش
مجالت رشد در منطقه يا استان مراجعه كنيد. هم چنين، نسخه ا ي 
ــد، در قالب «پي دي اف» در وبگاه طرح  از كتاب نامه هاي جدي
سامان بخشي كتاب هاي آموزشي دفتر انتشارات كمك آموزشي 

به نشاني: http://www.roshdmag.ir قرار مي گيرد.

ــت  ــما را به فهرس ــماره از مجله، توجه ش ــن ش در اي
ــي «علوم اجتماعی» و  ــتة درس ــب دو رش كتاب هاي  مناس
«حرفه و فن» جلب مي كنيم:                                                                                                                                        

علوم اجتماعي
۱. ابراهيم اصالني. نوجواني ۲: روان شناسي نوجواني براي 

نوجوانان. مدرسه. تهران. ۱۳۸۸.
۲. نيكول برايان بوپال. نوجوانان و حفظ محيط زيست. ترجمة 

منير شاخساري. فني ايران. تهران. ۱۳۸۸.
۳. ميشل لودوك. با گام هاي كوچك: شناخت شهر. ترجمة 

مهناز عسگري. آفرينگان. تهران ۱۳۸۸. 
۴. ژرار برتوليني. با گا م هاي كوچك: شناخت زباله و بازيافت. 

ترجمة مهناز عسگري. آفرينگان. تهران. ۱۳۸۸.
۵. رويا خويي. چراهاي شگفت انگيز: پوشاك ايراني. محراب 

قلم. تهران. ۱۳۸۷.
۶. ار پنتوس. شما و سياست (كتاب كمك درسي دبستان هاي 

كشور فرانسه). ترجمة كيان فروزش. دايره. تهران ۱۳۸۸.
ــمگين مي شويم: چه كنيم؟ ترجمة  ۷. اليزابت ورديك. خش

حسن نصيرنيا. قدياني. تهران. ۱۳۸۷.
ــترس مي شويم: چه كنيم؟. ترجمة  ۸. ترور رومين. دچار اس

حسن نصيرنيا. قدياني. تهران. ۱۳۸۷.

حرفه و فن
۱. محمدعلي عباسي. آموزش كامپيوتر براي نوجوانان.

مدرسه. تهران. ۱۳۸۸.

طيبه الدوسی

در ادامة معرفي كتاب هاي مناسب در دو شمارة قبل، اكنون
ــد» و چگونگي تهية آن مي پردازيم. به تعريف «كتاب نامة رش
كتاب نامة رشد، فهرستي ساالنه از كتاب هاي آموزشي مناسب و
مرتبط با برنامة درسي است. تمامي اين كتاب ها از نظر پاي بندي
به برنامة درسي، بررسي شده و با كسب حد نصاب الزم، به اين
فهرست راه يافته اند. اطالعاتي كه در كتاب نامة رشد وجود دارد،
عبارت است از: مشخصات ظاهري كتاب(عنوان، نام مؤلف، نام
مترجم، ناشر، سال و محل نشر، تعداد صفحات، قطع، موضوع
و پاية تحصيلي مرتبط)، كلمات كليدي و چكيده اي از محتواي
كتاب. هم چنين، در پايان هر كتاب نامه، نمايه هايي براي خواننده
فراهم آمده است كه دست رسي به كتاب ها را براساس عنوان
ــي، پديدآورندگان آثار و كلمات ــر، پاية تحصيل كتاب، نام ناش
كليدي كتاب ها ممكن مي سازد. حتي براي دست يابي آسان تر
ــاني ناشران نيز در انتهاي به ناشران كتاب هاي مناسب، نش
ــت. وجود نام و مشخصات هر كتاب در هر كتاب نامه آمده اس
ــت كه كتاب مذكور از حداقل كتاب نامة رشد بدين معني اس
ــي برخوردار است. از اين رو مي توان ويژگي هاي كتاب آموزش
گفت، كتاب نامه هاي رشد مرجعي مطمئن براي تهية كتاب هاي
آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي، خصوصًا براي تجهيز

كتاب خانه هاي آموزشگاهي هستند.
ــد مي توانيد به نمايندگان براي تهية كتاب نامه ها ي رش
مجالت رشد در منطقه يا استان مراجعه كنيد. هم چنين، نسخه ا ي
ــد، در قالب «پي دي اف» در وبگاه طرح از كتاب نامه هاي جدي
سامان بخشي كتاب هاي آموزشي دفتر انتشارات كمك آموزشي

http://www.roshdmag.ir قرار مي گيرد. rبه نشاني:

ــت ــما را به فهرس ــماره از مجله، توجه ش ــن ش در اي
ــي «علوم اجتماعی» و ــتة درس ــب دو رش كتاب هاي  مناس
«حرفه و فن» جلب مي كنيم:                                                                                                                                       

علوم اجتماعي
۲. ابراهيم اصالني. نوجواني ۲: روان شناسي نوجواني براي ۱

۸نوجوانان. مدرسه. تهران. ۱۳۸۸.
۲. نيكول برايان بوپال. نوجوانان و حفظ محيط زيست. ترجمة

۸منير شاخساري. فني ايران. تهران. ۱۳۸۸.
۳. ميشل لودوك. با گام هاي كوچك: شناخت شهر. ترجمة

۸مهناز عسگري. آفرينگان. تهران۱۳۸۸.
۴. ژرار برتوليني. با گا م هاي كوچك: شناخت زباله و بازيافت.

.۱۳۸۸ ۸ترجمة مهناز عسگري. آفرينگان. تهران.
۵. رويا خويي. چراهاي شگفت انگيز: پوشاك ايراني. محراب

.۱۳۸۷ ۷قلم. تهران.
۶. ار پنتوس. شما و سياست (كتاب كمك درسي دبستان هاي

.۱۳۸۸ ۸كشور فرانسه). ترجمة كيان فروزش. دايره. تهران
ــمگين مي شويم: چه كنيم؟ ترجمة ۷. اليزابت ورديك. خش

.۱۳۸۷ ۷حسن نصيرنيا. قدياني. تهران.
ــترس مي شويم: چه كنيم؟. ترجمة ۸. ترور رومين. دچار اس

.۱۳۸۷ ۷حسن نصيرنيا. قدياني. تهران.

حرفه و فن
۱. محمدعلي عباسي. آموزش كامپيوتر براي نوجوانان.

.۱۳۸۸ ۸مدرسه. تهران.

طيبه الدوسی
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دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 ( به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) :

مجله هاي بزرگسال عمومي 
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومــي و اختصاصي بــراي آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــي مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

ــماره ي4  ــاختمان ش ــهر شمالي،س ايرانش ــان  ــران، خياب  نشـاني: ته
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشـد توسـط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهـش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيـه و منتشـر مي شـوند:

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آـم

آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)  
رشد برهان متوسطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي  
 رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پايه ي اول دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دوره ي متوسطه و پيش دانشگاهي)

 e-kids ۲. سوده مقصودي. آموزش كودكان الكترونيكي
ــي ICDL (۲ جلد).  ــتاندارد جهان ــق با آخرين اس مطاب

داركوب. كرمان. ۱۳۸۸.
۳. شارون دالگليش. ارزش خاك. ترجمة شهرزاد فتوحي. 

شركت انتشارات فني ايران. تهران. ۱۳۸۸.
ــه بعدي  ــت پرداز. چگونه عكس س ۴. مجمدجواد پوس
ــودكان   ــرورش فكري ك ــون پ ــم. كان ــم و ببيني بگيري

و  نوجوانان. تهران. ۱۳۸۷.
۵. شاهين مالكي راد. چگونه مي توان مخترع شد. دانش 

زنجان. زنجان. ۱۳۸۸.
۶. رابين كرود. حمل  و  نقل (از مجموعة علم در قرن ۲۱). 

ترجمة مجيد عميق. افق. تهران. ۱۳۸۷.
ــران. داير  ئ المعارف اينترنتي.  ــيمون آدامز و... ديگ ۷. س
ترجمة منوچهر اكبرلو و... ديگران. محراب قلم. تهران. 

.۱۳۸۸
ــتان لوئيز بريل (از  ــر انگش ــارا اوكانر. دنيا در س ۸. بارب
مجموعة مشاهير جهان). ترجمة احمد قندهاري. مهاجر. 

تهران. ۱۳۸۸.
۹. هما ملك. فناوري اطالعات و ارتباطات براي معلمان 
(ICT معلمان). انتشارات بين المللي گاج. تهران. ۱۳۸۸.

ــات ويژة  ــاوري اطالعات و ارتباط ــك. فن ۱۰. هما مل
نوجوانان سال اول/ دوم/ سوم راهنمايي. صفار، اشراقي.

تهران. ۱۳۸۸.
ــاب كار آموزش حرفه و فن  ۱۱. حميدرضا كاظم زاده. كت
پاية اول/ دوم/ سوم راهنمايي براساس آخرين تغييرات 

كتاب هاي درسی. وراي دانش. تهران. ۱۳۸۸.
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e-kids s. سوده مقصودي. آموزش كودكان الكترونيكي ۲
(۲ جلد).  ICDL ــي ــتاندارد جهان ــق با آخرين اس Lمطاب

۸داركوب. كرمان. ۱۳۸۸.
۳. شارون دالگليش. ارزش خاك. ترجمة شهرزاد فتوحي. 

.۱۳۸۸ ۸شركت انتشارات فني ايران. تهران.
ــه بعدي  ــت پرداز. چگونه عكس س ۴. مجمدجواد پوس
ــودكان   ــرورش فكري ك ــون پ ــم. كان ــم و ببيني بگيري

.۱۳۸۷ ۷و  نوجوانان. تهران.
۵. شاهين مالكي راد. چگونه مي توان مخترع شد. دانش 

۸زنجان. زنجان. ۱۳۸۸.
۶. رابين كرود. حمل  و  نقل (از مجموعة علم در قرن۲۱). 

۷ترجمة مجيد عميق. افق. تهران. ۱۳۸۷.
ــران. داير  ئ المعارف اينترنتي.  ــيمون آدامز و... ديگ ۷. س
ترجمة منوچهر اكبرلو و... ديگران. محراب قلم. تهران. 

.۱۳۸۸
ــتان لوئيز بريل (از  ــر انگش ــارا اوكانر. دنيا در س ۸. بارب
مجموعة مشاهير جهان). ترجمة احمد قندهاري. مهاجر. 

.۱۳۸۸ ۸تهران.
۹. هما ملك. فناوري اطالعات و ارتباطات براي معلمان 
۸ معلمان). انتشارات بين المللي گاج. تهران. ۱۳۸۸. ICT)

ــات ويژة  ــاوري اطالعات و ارتباط ــك. فن ۱۰. هما مل
نوجوانان سال اول/ دوم/ سوم راهنمايي. صفار، اشراقي.

۸تهران. ۱۳۸۸.
ــاب كار آموزش حرفه و فن  ۱۱. حميدرضا كاظم زاده. كت
پاية اول/ دوم/ سوم راهنمايي براساس آخرين تغييرات 

۸كتاب هاي درسی. وراي دانش. تهران. ۱۳۸۸.

kid ك الك كا ك ش آ ق ۲


