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اين فهرستگان، حاوی گزيده ای از منابع آموزشی و تربيتی مناسب است كه در سال گذشته در دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی مورد 
بررسی قرار گرفته است. چنان كه ديده می شود، بخش قابل توجهی از اين منابع، شامل منابع مكتوب و به عبارت ديگر كتاب های آموزشی 
و تربيتی است. فهرست كامل كتاب های آموزشی مناسب سال، همانند گذشته در كتاب نامه های رشد دسته بندی و عرضه شده است كه 
نسخه های الكترونيكی اين كتاب نامه ها به صورت رايگان در وبگاه سامان كتاب قابل دستيابی و مطالعه است. برای ديدن اين كتاب نامه ها 

و منابع بيشتر، به وبگاه سامان كتاب )http://samanketab.roshdmag.ir( مراجعه كنيد.

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

منابع آموزشي و تربيتی مكتوب و غيرمكتوب در يک جا و در كنار هم به مدارس معرفي شده اند. 

■ آيا كتاب درسی كافی نيست؟ 
برخی استفاده از منابع آموزشی تكميلی را با وجود كتاب های درسی مفيد نمی دانند. اين تصور نادرست است. اين كار يک دليل ساده 
دارد؛ چون كتاب درسی معمواًل برای سطح متوسط دانش آموزان نوشته می شود و در يک كالس درس همواره دانش آموزانی هستند كه 
باالتر از سطح متوسط يا به داليلی پايين تر از آن قرار دارند. طبيعی است كه گروه دوم نياز به تمرين و تكرار بيش تری دارند؛ در حالی 
كه فرونشاندن تشنگی و عالقه گروه اول با معرفی منابعی باالتر از سطح كالس ميسر است و اين وظيفه يک معلم كاردان است كه 
شاگردانش را شناسايی و به هر يک منابع مناسب او را معرفی كند. منابع آموزشی و كمک درسی، كم و بيش، در همۀ كشورهای دنيا 

مورد استفاده قرار می گيرند!
نكته مهم ديگر اين است كه استفاده از منابع گوناگون و متنوع و خصوصاً قالب هايی مانند فيلم، انيميشن، نرم افزار و مجله به جای متن 

ِصرف، می تواند كيفيت يادگيری را افزايش دهد.
البته "جايگزين كردن كتاب های كمک درسی به جای كتاب درسی" قطعاً كاری نادرست است و از آن ناپسندتر، "اجباری" كردن استفاده 

فهرستگان منابع آموزشی و تربيتی منتخب/ دوره  آموزش متوسطه اول                                      

مقــد مـــه                                      
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از منابع آموزشی و تربيتی و تحميل هزينه های اضافی به خانواده هاست. هيچ گاه و در هيچ شرايطی نبايد اصل اختياری بودن استفاده 
از منابع آموزشی ناديده گرفته شود.

■ مرجعی مطمئن برای معلم
با توجه به تنوع و فراوانی منابع از سويی و مشغله های زياد مربيان، وجود اين فهرستگان، كه در آن منابع آموزشی و تربيتی جديد 
بررسی و مناسب ترين آن ها معرفی شده، حقيقتاً غنيمتی بزرگ است. بيش از 200 تن از معلمان با تجربه و مؤلفان و برنامه ريزان آشنا 
با برنامه های آموزشی اين منابع را از نظر گذرانده اند و با توجه به جميع جهات، آن ها را از بين بيش از 5000 منبع، برای دانش آموزان يا 
همكاران خود مناسب تشخيص داده اند. طبيعی است كه يک معلم هر قدر هم عالقه مند باشد، منابع بسيار كمتری را می تواند بررسی 

و با هم مقايسه كند. البته انتخاب نهايی از بين همين منابع معرفی شده نيز بر عهده معلم و شورای معلمان مدرسه است.

■ منابع آموزشی مناسب را از كجا تهيه كنيم؟
در معرفی هر يک از محصوالت نام ناشر يا سازنده محصول آموزشی آورده شده است. برای تهيه منابع می توان با مراجعه به انتهای 

فهرستگان، با ناشر يا توليد كنندگان آن ها تماس گرفت.
"پخش مدرسه" نيز عهده دار تهيه كتاب های درخواستی مديران و معلمان محترم و ارسال آن ها به آموزشگاه هاست. با پخش مدرسه 

می توانيد با شماره 88843950)021( تماس بگيريد و منابع مورد نياز خود را سفارش دهيد. 

■ درباره اين فهرستگان
در فهرستگانی كه پيش رو داريد تعداد 132 عنوان كتاب آموزشی و تربيتی و 8 عنوان منبع آموزشی غير مكتوب معرفی شده است. 
كتاب های معرفی شده برای نخستين بار در سال 1395 يا يک سال قبل از آن منتشر شده اند و از بين 481  كتاب مناسب گزيده 

شده اند. همچنين از كتاب های معرفی شده، 94 عنوان كمک آموزشی، 23 عنوان كمک درسی و 15 عنوان تربيتی )داستانی( است.

■ شیوه تنظیم اطالعات
منابع معرفی شده در اين فهرستگان، بر اساس موضوع، و به ترتيب حروف الفبا صورت گرفته است. در معرفی منابع، چكيده ای از 
محتوا يا اطالعاتی درباره آن ها داده شده است. در پايان هر فهرستگان نيز نمايه هايی تنظيم شده است كه يافتن منبع مورد نياز را برای 

خوانندگان آسان می كنند. شماره هايی كه در اين بخش آورده شده است، ناظر به شماره رديف منابع در فهرستگان است. 

■ همكاران ما در اين فهرستگان
چنان كه گفته شد كارشناسان و ارزيابان زيادی در ارزيابی منابع آموزشی با ما همكاری می كنند. در اين بخش نام همكارانی كه در 

ارزيابی منابع اين فهرستگان ما را ياری داده اند، به تفكيک موضوع آورده شده است:
■ ادبيات فارسی: زهرا فاميل تخمه چی، حسين قاسم پور مقدم، علی رضايی، ابراهيم هداوندميرزايی

■ انگليسی: سيمين اسالمی فارسانی، فريبا پيوندی، رضا خيرآبادی، معصومه عظيمی وحيد، سيدبهنام علوی مقدم، سعيد معظمی گودرزی
■ پيام های آسمانی: سيدمحمد دلبری، ياسين شكرانی، مسعود فرجاد تهرانی، ناصر نادری، عالءالدين اعاليی

■ تربيت بدنی: معصومه سلطان رضوانفر، علی شاه محمدی
■ تفكر و سبک زندگی: روفيا دهقان منشادی

■ داستان: محمدعلی قربانی، محمد مهدوی شجاعی، حبيب يوسف زاده
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■ رياضی: حميدرضا اميری، شهرناز بخشعلی زاده، سپيده چمن آرا، خسرو داودی، سميه سادات ميرمعينی
■ شعر: محمدحسن حسينی، حسين احمدی

■ عربی: عادل اشكبوس

■ علوم تجربی: مريم انصاری، حسن حذرخانی، روح اله خليلی بروجنی، مريم عابدينی، بتول فرنوش، مهرناز صادقی، حجت الحق حسينی

■ علوم تربيتی: سعيد راصد، سيدامير رون، محمود معافی

■ قرآن: سيدمهدی سيف، مسعود فرجاد تهرانی، مسعود وكيل، رضا نباتی
■ كار و فناوری: محسن كياالشكی

■ مرجع: فرشته ذوالجناحی، آذردخت كوهستانی، اكرم عينی
■ مطالعات اجتماعی: مسعود جواديان سالمی، حشمت اله سليمی، زهرا مروتی، منصور ملک عباسی، ناهيد فالحيان

■ هنر: مرضيه پناهيان پور، عالءالدين كياالشكی

■ راهنمای استفاده از فهرستگان
در اين راهنما اطالعات مربوط به يک كتاب به صورت نمونه نشان داده شده است. اين اطالعات به ما می گويد كه كتاب چه محتوايی 
دارد و برای كدام گروه از مخاطبان مناسب است. در منابع غير مكتوب، به جای ناشر )توليد كننده( به جای سال نشر )سال ساخت( و به 

جای چكيده )معرفی( آورده شده است. 

برای بيان ديدگاه های خود درباره اين فهرستگان، به نشانی تهران، خيابان كريمخان زند، خيابان ايرانشهر شمالی، شماره 266، ساختمان 
شماره 4 آموزش و پرورش، دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی، دبيرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربيتی مكاتبه فرماييد يا با شماره 

تلفن 88306071 )021( تماس حاصل فرماييد. 

در اين كتاب متغيرهای تيمز در برابر متغيرهای مرتبط با پيشرفت تحصيلی به صورت جدول آمده اند. در بخش اول كتاب كليات و 
جزئيات تيمز ارائه می شوند و پيشينۀ تاريخی انجمن بين المللی ارزشيابی پيشرفت تحصيلی معرفی و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان 
ايرانی بررسی و 21 متغير عمدۀ تيمز به صورت داده محور در دو بخش علوم و رياضی بررسی می شوند. در بخش دوم، دربارۀ عوامل 
مربوط به مدرسه صحبت شده است. همچنين، نقش متغيرهايی چون اهداف چالشی و بازخورد، مشاركت والدين، محيط ايمن و منظم، 

و همياری و حرفه گرايی معلم تبيين شده اند. 

چكيده

آقازاده، محرم
 نقی زاده، محرم

مؤلف

تهران: مرآت.1394

 محل نشر: ناشر، سال نشر

 فهم تيمز )TIMSS( مطالعه 
بين المللی پيشرفت تحصيلی 
دانش آموزان در رياضی و علوم

 نام كتاب

256 ص

مجموع صفحات 

رحلی

قطع كتاب

  .66

شمارة مدخل

معلم

مخاطب

راهنمای آموزشی، علوم
 رياضيات

كليدواژه پايه تحصيلی

نام مجموعه

مجموعه كتاب های
 دانش افزايی
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1. شفيعی، شهرام. بگو ما هم بخنديم. تهران: پيدايش. 1395. 84ص. رقعی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: ادبيات فكاهی، طنز، لطيفه 

چكيده: اين كتاب دربردارنده لطيفه های ساده و شيرين برای مخاطبان است. در اين لطيفه ها به صورت غيرمستقيم 
به برخی از نكات اجتماعی اشاره شده است. ايجاد شادی در مخاطب يكی از اهداف اصلی كتاب است. 

2. چشاير، سيمون. خودت داستان بنويس. حبيب يوسف زاده. تهران: طاليی. 1395. 128ص. وزيری. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: ادبيات فارسی، مهارت های آموزشی، نوشتن 

چكيده: در اين كتاب مخاطبان با نكته ها و فوت و فن هنر داستان نويسی آشنا می شوند. تمرين های مطرح شده 
در كتاب مخاطبان را با نحوه طراحی داستان، چگونگی شخصيت پردازی، فضاسازی داستان، شكل دادن حوادث و 

چگونگی نتيجه گيری داستان همراه خواهد ساخت. 

3. دهريزی، محمد. ساختارشناسی تاريخی، تحليلی شعر كودک و نوجوان تهران: مؤسسه فرهنگی 
مدرسه برهان. 1395. 232ص. وزيری 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدي: شعر، نقد ادبی، ادبيات كودكان 

چكيده: اين كتاب با رويكردی ساختارشناسانه به دوره های تاريخی شعر كودک، عناصر ساختاری اين شاخه 
شعری را معرفی كرده و به اقتضای آن، گونه های شعری و خصيصه های ساختاری آن ها را بررسی می كند. 
همچنين معرفی توصيفی شعر و شاعران كودک ، ذكر نمونه های شعری، چه عاميانه و چه سنتی و چه شعر ناب با 

نگاهی تخصصی از ديگر بخش های اين كتاب است. 

4. گروه مؤلفان ستارگان برتر. ستارگان برتر: فارسی پايه هفتم/ هشتم/ نهم. تبريز: عقيق برتر. 1395. 
3ج. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: تمرين ها، ادبيات فارسی، مواد درسی، آزمون ها

چكيده: در اين مجموعه هر جلد كتاب شمای كلی از متن درس فارسي را برای مرور مطالب اصلی در اختيار 
دانش آموز دوره متوسطه اول قرار داده است. در هر جلد به منظور نحوه صحيح خوانش و انتخاب لحن مناسب در 
زمينه شعر و شعرخوانی، وزن عروضی هر شعر در كنار آن درج شده است، عالوه بر فعاليت های تشريحی مربوط 
به درک، معنا و مفهوم عبارات، تعدادی تمرين و پرسش های چهارگزينه ای و همچنين نكته های ادبی و زبانی نيز 

در خالل كتاب ها گنجانده شده است.

ادبيات فارسـی                                      
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5. عيوق، آرش. فارسی جامع هفتم تا نهم متوسطه 1 تيزهوشان. تهران: تيزهوشان. 1395. 304ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز/ معلم 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: مواد درسی، راهنمای آموزشی 

چكيده: كتاب حاضر در حوزه نشر كتاب های آموزشی در مقطع متوسطه اول است كه نياز دانش آموزان تيزهوش 
را در درس فارسی برطرف می نمايد. فصل بندی های دقيق و منظم، درس نامه های روان و پرمحتوا، تست های 
آموزشی، تركيبی و پاسخ های تشريحی در اين كتاب از مواردی هستند كه می تواند به عنوان يک كتاب كار مرجع 
برای دبيران درس فارسی مدارس عادی به ويژه آن هايی كه در سطح پيشرفته كار می كنند، مورد استفاده قرار  گيرد. 

6. مالجعفری، فريبا. كارآموز: فارسی هفتم دوره اول متوسطه. تهران: مهر و ماه نو. 1395. 120ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم 
كلمات كليدي: آموزش زبان فارسی، تمرين ها 

چكيده: كتاب های كمک درسی با ارائه تمرين های بيشتر و توضيحات اضافه تر از كتاب درسی، به دانش آموز 
كمک می كنند مطالب درسی را بهتر فرا بگيرد. كتاب كارآموز حاضر به آموزش فارسی در پايۀ هفتم اختصاص دارد 
و در هفت فصل، مطابق با آخرين تغييرات كتاب درسی، يادگيری مؤثرتری را نويد می دهد. در اين كتاب هر درس 
به بخش های واژه نامه، درس نامه )شامل مفاهيم هر درس، همراه با نكات كتاب نوشتاری(، كارگاه تمرين )شامل 
پرسش های چهارگزينه ای و اندوخته های سال  پيش و داستانک خالق(، و نام نامه تقسيم شده است. دو آزمون 

ميان نوبت نيز در كتاب ديده  می شود. 

7. نجفی، علی/ محمدی، مريم...]و ديگران[. تجربه های سبز: فارسی هفتم/ هشتم/ نهم دوره اول 
متوسطه. مشهد: علی نجفی. 1395. 3ج. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: ادبيات فارسی، آموزش زبان فارسی، آزمون ها 

چكيده: مجموعه حاضر حاوی مطالب تكميلی و توضيح درس به درس محتوای كتاب هاي فارسی دوره متوسطه 
اول است .  همه درس ها مطابق كتاب درسی تنظيم شده اند، پيام درس، معنی تمام واژه های دشوار، نكته های ادبی 
و زبانی، مفهوم بيت ها و تاريخ ادبيات درس هاي مربوطه نيز آمده اند. كليد واژه های اماليی هر درس نيز تعيين 
شده اند. در انتهای كتاب ها نيز نمونه آزمون های المپيادها، آزمون های ورودی مدارس نمونه دولتی و تيزهوشان و 

پاسخ نامه هايی برای نمونه گنجانده شده  است.

8. هاشمی ارسنجانی، سيدعبدالعلی/ غالمی، ابوالفضل...]و ديگران[. كاشف )كتاب آموزش شيوا فارسی 
هفتم(. شيراز: شيوا رسا. 1395. 96ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم 

كلمات كليدي: آموزش زبان فارسی، آزمون ها، مواد درسی، راهنمای آموزشی 

چكيده: كتاب حاضر به عنوان كتاب كار در زمينه آموزش فارسی پايه هفتم تدوين شده است. كتاب از چندين 
بخش مانند پرسش های كاوشگرانه، دانش واژگانی و كنايه ها، ارتباط معنايی، دانش های زبانی و ادبی، معرفی 
چهره های ادبی تشكيل شده است، در بخش درس آزاد يا بوم پژوهی فراگيران به صورت گروهی و با رهبری 
دبير خود، گام به گام با اصول نخستين پژوهش به ويژه پژوهش ميدانی آشنا می شوند. در انتها پرسش های 

چهارگزينه ای آزمون های ورودی و پيشرفت تحصيلی مربوط به استان های مختلف كشور گنجانده شده است. 
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9. منفرد، فاطمه/ غالمی، ابوالفضل...]و ديگران[. كاشف ) كتاب  آموزش شيوا فارسی نهم (. شيراز: شيوا رسا. 
1395. 112ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: راهنمای آموزشی، مواد درسی، آزمون ها 

چكيده: از آن جا كه نهادينه كردن هر آموزشی، بر پايه تكرار و تمرين استوار است، نويسنده در اين كتاب پس از 
آموزش مطالب مهم، پرسش های كاربردی و مفهومی مطرح كرده است تا كوشش دانش آموزان و نقش دبيران برای 
يافتن پاسخ آن ها كم رنگ نشود. بنابراين نداشتن پاسخ نامه، امری انتخابی و همراه با تأمل است. كتاب در 6 فصل و 17 
درس تدوين شده است و در انتها نمونه سؤاالت آزمون های پيشرفت تحصيلی به تفكيک موضوع گنجانده شده است. 

10. هيات مؤلفان. كتاب های كار: كتاب كار فارسی پايه نهم دوره اول متوسطه. تهران: شركت انتشارات 
كانون فرهنگی آموزش. 1395. 196ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: ادبيات فارسی، تمرين ها، پرسش ها 

چكيده: كتاب های كار به تقويت مطالب آموخته شده در كتاب های درسی كمک می كنند. كتاب حاضر مجموعه ای 
از نكته ها، پرسش ها و تمرين هايی برای افزايش اطالعات و مهارت های درک ادبی دانش آموزان سال نهم متوسطه 
است. اين مطالب مبتنی بر كتاب درسی تنظيم شده اند و هر درس شامل نكته های آموزشی و پرسش های تشريحی 
می شود. پرسش ها از آسان به مشكل چيده شده اند و پس از آن ها دو مجموعه پرسش تشريحی-تستی و سپس 

خالقانه و ابتكاری آمده اند. در انتهای برخی فصل ها نيز متنی برای تقويت روان خوانی وجود دارد. 

11. تقی زاده، ثريا. كتاب كار و دفتر فارسی پايه نهم. تهران: انتخاب برتر.1394 . 192ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: آموزش زبان فارسی، تمرين ها، آزمون ها 

چكيده: كتاب حاضر نوعی كتاب كار است كه در واقع »كتاب كار و دفتر« نام گرفته است و شامل دو بخش 
»دفتر و كتاب كار، و مرجع و آموزش« می شود. در بخش اول، تمام درس ها ونكات كتاب فارسی پايۀ نهم به 
صورت پرسش و پاسخ تدريس می شود. جای كافی برای نوشتن معنی شعرها و نكته ها در نظر گرفته شده است تا 
مخاطب به دفتر فارسی جداگانه نياز نداشته باشد. در آخر هر فصل از اين بخش،20 سؤال آزمون گنجانده شده است. 
در بخش دوم نيز نكات علمی كتاب درسی به صورت خالصه و دقيق شرح داده شده است تا اگر دانش آموزی 

توضيح بيشتر الزم داشت، بتواند نيازش را رفع كند. 

12. تقی زاده، ثريا. كتاب كار و دفتر فارسی پايه هشتم تهران: انتخاب برتر. 1394. 232ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هشتم 
كلمات كليدي: آموزش زبان فارسی، آزمون ها، تمرين ها 

چكيده: كتاب حاضر نوعی كتاب كار است كه در واقع »كتاب كار و دفتر« نام گرفته است و شامل سه بخش 
»دفتر و كتاب كار، امال، و مرجع و آموزش« می شود. در بخش اول، تمام درس ها ونكات كتاب فارسی پايۀ هشتم 
به صورت پرسش و پاسخ تدريس می شود. جای كافی برای نوشتن معنی شعرها و نكته ها در نظر گرفته شده 
است تا مخاطب به دفتر فارسی جداگانه نياز نداشته باشد. در بخش دوم، تمام موارد مربوط به امال به صورت جدا 
از فارسی آمده است؛ اعم از تمرينات اماليی، نكات مهم و سؤال های اماليی. در بخش سوم نيز نكات علمی 
كتاب درسی به صورت خالصه و دقيق شرح داده شده است تا اگر دانش آموزی توضيح بيشتر الزم داشت، بتواند 

نيازش را رفع كند. 
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13. لبش، علی رضا. لطيفه های زير خاكی: لطيفه های دلگشا: لطيفه هايی از كليات عبيدزاكانی. تهران: 
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1395. 106ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: طنز، لطيفه، اقتباس ها 

چكيده: اين كتاب به بازنويسی لطيفه هايی كهن از عبيد زاكانی می پردازد. او در اين لطيفه ها، با نيش و كنايه به 
نقد و بررسی رفتارها و گفتارهای ناپسند آدم های به ظاهر محترم پرداخته و ويژگی هايی مانند دروغ گويی، دورويی، 

خودخواهی، غرور، پول پرستی و. . . را در آن ها رسوا می كند. 

14. توانا علمی، جعفر. نكته به نكته. مشهد: ضريح آفتاب. 1395. 128ص. وزيری. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: راهنمای آموزشی، ادبيات فارسی، آزمون ها، مواد درسی، تمرين ها 

چكيده: در كتاب حاضر مطالب دستورزبان فارسی و آرايه های ادبی پايه اول متوسطه با زبانی ساده و قابل فهم، 
بيان شده است. اساس كار در اين كتاب بيشتر بر توضيح مطالب درسی است و پس از توضيحات هر درس سواالت 
تشريحی طراحی شده است و دانش آموز در ادامه می تواند سواالت تستی را پاسخ دهد. در انتهای كتاب سواالتی به 
صورت آزمون برای دانش آموزان طراحی شده است. اين كتاب با پرسش ها و آزمون های بيشتر مناسب تيزهوشان است. 

15. قاسمی، فريده. Start with prospect1 /Move with prospect2 /Fly with prospect3. فريده قاسمی. 
1395. 3ج. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: زبان انگليسی، مواد درسی، آموزش و يادگيری، آزمون ها

چكيده: مجموعه حاضر شامل سه جلد كتاب است كه بر اساس كتاب درسي زبان انگليسي دوره متوسطه 
اول تدوين شده است. در هر فصل كتاب هاي اين مجموعه يک نمونه سوال Reading & Writing و يک 
نمونه سوال Listening گنجانده شده است. همچنين در پايان نيم فصل اول هر كتاب، دو نمونه آزمون، جهت 
برگزاری آزمون كتبی نوبت اول و در پايان نيم  فصل دوم، دو نمونه آزمون، جهت برگزاری آزمون كتبی نوبت 
دوم قرار داده شده است. در اين مجموعه فايل صوتی آزمون های Listening درس به درس در قالب سی دی 

پيوست كتاب است

 .kooti kooti watch out you do not catch a cold/ Move the world kooti kooti .16. حسن زاده، فرهاد
تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان. 1395. 2ج. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: داستان های تخيلی، زبان انگليسی، ادبيات كودكان 

چكيده: قصه های كودكانۀ انگليسی، برای دانش آموزانی كه دوست دارند در حين يادگيری زبان خارجی، داستان هايی 
نيز به آن زبان بخوانند، مفيد است. مجموعه حاضر شامل جلد دوم و سوم از داستان هاي »kooti kooti« است. 
كوتی كوتی شخصيت اصلی ماجراست كه چند داستان تخيلی كودكانه را روايت مي كند، بنابراين مخاطب داستانی 

را در دل داستانی ديگر می خواند.
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17. قنبری، ابوالفضل/ دری، جعفر...]و ديگران[. Let's move. گرگان: نويسندگان جوان. 1395. 88ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هشتم 
كلمات كليدي: زبان انگليسی، مهارت های ارتباطی، تمرين ها 

چكيده: در اين كتاب، دانش آموز پس از دانستن اهداف هر درس، مكالمه هايی را برای نمونه تمرين می كند. 
سپس تمرين های درس را انجام می دهد. پس از آن لغات جديد را می آموزد و تكليف هايی برای تقويت توانايی 
صحبت كردن انجام می دهد. تمرين های شنيداری و نوشتاری نيز بخش های بعدی هستند. خودارزيابی پايان هر 
درس نيز برای سنجش خود است. در پايان درس های چهارم و هشتم نيز نمونه آزمون های چهارگزينه ای آمده اند. 

كتاب همراه با لوح فشرده عرضه می شود. 

18. دماوندی كمالی، سراله/ دری، جعفر...]و ديگران[. Let's Run. گرگان: نويسندگان جوان. 1395. 96ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: زبان انگليسی، مهارت های ارتباطی، تمرين ها 

چكيده: در ابتدای اين كتاب، تمرين هايی برای مرور درس های دو كتاب قبلی ارائه شده و خالصۀ درس ها آمده اند. 
پس از آن، دانش آموز با اطالع از اهداف هر درس، مكالمه هايی را برای نمونه تمرين می كند. سپس تمرين های درس 
را انجام می دهد. پس از آن لغات جديد را می آموزد و تكليف هايی برای تقويت توانايی صحبت كردن انجام می دهد. 
تمرين های شنيداری و نوشتاری نيز بخش های بعدی هستند. خودارزيابی پايان هر درس نيز برای سنجش خود است. در 
پايان درس های چهارم و هشتم نيز نمونه آزمون های چهارگزينه ای آمده اند. كتاب همراه با لوح فشرده عرضه می شود. 

19. قنبری، ابوالفضل/ دماوندی كمالی، سراله ...]و ديگران[. Let's Start. گرگان: نويسندگان جوان. 1395. 
100ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم 

كلمات كليدي: زبان انگليسی، تمرين ها، مهارت های ارتباطی 

چكيده: كتاب حاضر شامل درس ها و تمرين هايی است برای شروع آموزش اين زبان به دانش آموزان پايۀ 
هفتم. در اين كتاب، دانش آموز پس از دانستن اهداف هر درس، مكالمه هايی را برای نمونه تمرين می كند. 
سپس تمرين های درس را انجام می دهد. پس از آن لغات جديد را می آموزد و تكليف هايی برای تقويت توانايی 
صحبت كردن انجام می دهد. تمرين های شنيداری و نوشتاری نيز بخش های بعدی هستند. خودارزيابی پايان هر 
درس نيز برای سنجش خود است. در پايان درس های چهارم و پنجم نيز نمونه آزمون های چهارگزينه ای آمده اند. 

20. عسكری ازغندی، مجيد/ ويليامز، ايوان اچ. ...]و ديگران[ .Prospect plus 1. سبزوار: خط سفيد. 1395. 96ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم 
كلمات كليدي: زبان انگليسی، راهنمای آموزشی 

 

چكيده: كتاب حاضر از مجموعه ای سه جلدی، به آموزش زبان انگليسی از سطح پايه )برای آنان كه لغات و كلمات 
ابتدايی را می دانند( می پردازد. محتوای جلد اول از اين كتاب، درس هايی با موضوع معرفی خود و شناخت ديگران، 
پرسيدن سن و تاريخ، شغل، پرسيدن زمان و آدرس، پرسيدن قيمت و عالقه مندی ها را دربر می گيرد. هر درس شامل 
بخش های مكالمه، لغت های جديد و دستور می شود. دو نمونه آزمون ميان ترم و پايان ترم نيز در كتاب گنجانده  

شده اند. در پايان كتاب نيز يک فرهنگ لغت تصويری مشاهد می شود. 
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21.  عسكری ازغندی، مجيد/ ويليامز، ايوان اچ. ...]و ديگران[ .Prospect plus 2. سبزوار: خط سفيد. 1395. 96ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم 
كلمات كليدي: زبان انگليسی، راهنمای آموزشی، تمرين ها 

چكيده: كتاب حاضر از مجموعه ای سه جلدی، به آموزش زبان انگليسی در سطح متوسط )برای آنان كه تا 
حدودی با زبان آشنا هستند( می پردازد. محتوای جلد دوم از اين كتاب، درس هايی با موضوع مليت ها و زبان  ها، 
فعاليت های روزانه و اوقات فراغت، توانايی ها، و شهر و روستای من را دربر می گيرد. هر درس شامل بخش های 
لغت های جديد، طرز تلفظ كلمات و دستور می شود. دو نمونه آزمون مروری نيز در كتاب گنجانده  شده اند. همچنين، 

نمونه سؤال هايی از هر درس، به تفكيک درس ها، در پايان كتاب آمده اند. كتاب با يک سی دی نيز همراه است. 

22.  عسكری ازغندی، مجيد/ ويليامز، ايوان اچ. ...]و ديگران[ .Prospect plus 3. سبزوار: خط سفيد. 1395. 96ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم 
كلمات كليدي: زبان انگليسی، راهنمای آموزشی، تمرين ها 

چكيده: كتاب حاضر از مجموعه ای سه جلدی، به آموزش زبان انگليسی در سطح باالتر از متوسط )برای آنان كه با 
زبان آشنا هستند( می پردازد. محتوای جلد سوم از اين كتاب، درس هايی با موضوع مسافرت و گرفتن هتل، تعطيالت 
و فيلم ها را دربر می گيرد. هر درس شامل بخش های لغت های جديد، طرز تلفظ كلمات و دستور می شود. زمان های 
حال ساده، حال استمراری و گذشته ساده نيز در اين كتاب آموزش داده می شوند. دو نمونه آزمون مروری نيز در كتاب 
گنجانده  شده اند. همچنين، نمونه  سؤال هايی از هر درس، به تفكيک درس ها، در پايان كتاب آمده اند. در نهايت، جدول 

افعال بی قاعده نيز مشاهده می شوند. كتاب با يک سی دی نيز همراه است. 

23. حياتی، علی. زبان انگليسی نهم )كتاب كار(. تهران: تخته سياه. 1394. 108ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: زبان انگليسی، راهنمای آموزشی، آزمون ها 

چكيده: هر درس از اين كتاب شامل توضيح مختصر درس و سپس تمرين هايی از متن است تا دانش آموز 
به مباحث درس مسلط شود. درس ها منطبق با سرفصل های كتاب درسی پايه نهم هستند و اين مباحث را 
 ."festivals and ceremonies, service, media, health and injuries, personality, travel " :دربرمی گيرند
مؤلف به معلمان توصيه كرده است هنگام استفاده از اين كتاب، تعاملی بودن تمرين ها را فراموش نكنند. در انتها 

برای مرور تمرين های دقيق برای آزمون های ورودی و پايان سال تحصيلی نمونه آزمون گنجانده شده است. 

24. علوی مقدم، بهنام/ خيرآبادی، رضا...]و ديگران[. فرهنگ واژگان زبان انگليسی دوره متوسطه اول. 
تهران: علم و دانش. 1394.  296ص. جيبی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: زبان انگليسی، واژه نامه ها 

چكيده: منابع كمک آموزشی بومی و در دسترس برای نوجوانان، آن ها ر ا از مراجعه به منابع غير تخصصی، 
حجيم و غيربومی بی نياز می كند. فرهنگ واژگان حاضر از مجموعۀ »prospect« می كوشد، عالوه بر پوشش دادن 
واژه های اصلی كتاب درسی در اين فرهنگ، واژه های ديگر كتاب را نيز با مثال هايی در اختيار مخاطبان قراردهد. اين 
كتاب، تفكيک واژگان سه پايۀ تحصيلی، ترجمۀ فارسی كلمات و ارائۀ تصاوير بومی و مرتبط با محتوا را دربر دارد. 
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پيـام های آسمـانی                                      
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25. فراهانی، حسين/ زينل  لنگرودی، رضا. كارپوشه زبان انگليسی پايه نهم. سبزوار: خط سفيد. 1395. 64ص. رحلی.  ان

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: زبان انگليسی 

چكيده: اين كتاب می كوشد فرايند زبان آموزی را به »شيوۀ ارتباطی« پی ريزی كند كه از روش های جديد آموزشی 
و بر اساس مشاركت و تعامل دانش آموز در كالس است. محتوای كتاب عبارت است از بخش های" let's write" كه 
در واقع به ارتقای مهارت های نوشتاری می انجامد و از نوشتن كلمه شروع و به نوشتن و تكميل جمله ختم می شود؛ 
"let's listen" كه تمرين های شنيداری را دربرمی گيرد؛ "let's speak" شامل تمرين های گفت وگوست كه با توجه 
به تصاوير قابل انجام اند. در پايان هر درس هم آزمون كوتاهی مرتبط با درس آمده  است كه "quiz" نام دارد. در 

پايان كتاب نيز تست هايی گنجانده شده اند. يک لوح فشرده نيز با كتاب همراه است. 

26. فراهانی، حسين/ زينل  لنگرودی، رضا. كارپوشه زبان انگليسی پايه هشتم. سبزوار: خط سفيد. 1395. 72ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هشتم 
كلمات كليدي: زبان انگليسی 

چكيده: اين كتاب از روش های جديد آموزشی و بر اساس مشاركت و تعامل دانش آموز در كالس برخوردار است. 
محتوای كتاب عبارت است از بخش های:" let's write" كه در واقع به ارتقای مهارت های نوشتاری می انجامد 
و از نوشتن كلمه شروع و به نوشتن و تكميل جمله ختم می شود؛ "let's listen" كه تمرين های شنيداری را 
دربرمی گيرد؛ "let's speak" شامل تمرين های گفت وگوست كه با توجه به تصاوير قابل انجام اند. در پايان هر درس 
هم آزمون كوتاهی مرتبط با درس آمده  است كه "quiz" نام دارد. در پايان كتاب نيز تست هايی گنجانده شده اند. 

27. فراهانی، حسين/ زينل  لنگرودی، رضا. كارپوشه زبان انگليسی پايه هفتم. سبزوار: خط سفيد. 1395. 72ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم 
كلمات كليدي: زبان انگليسی، تمرين ها 

چكيده: در اين كتاب فرايند زبان آموزی به »شيوۀ ارتباطی« پی ريزی شده و از روش های جديد آموزشی و بر اساس 
مشاركت و تعامل دانش آموز در كالس بهره برده است. محتوای كتاب عبارت است از بخش های :" let's write" كه 
در واقع به ارتقای مهارت های نوشتاری می انجامد و از نوشتن كلمه شروع و به نوشتن و تكميل جمله ختم می شود؛ 
"let's listen" كه تمرين های شنيداری را دربرمی گيرد؛ "let's speak" شامل تمرين های گفت وگوست كه با توجه 
به تصاوير قابل انجام اند. در پايان هر درس هم آزمون كوتاهی مرتبط با درس آمده  است كه "quiz" نام دارد. در پايان 

كتاب نيز تست هايی گنجانده شده اند. يک لوح فشرده نيز با كتاب همراه است. 

28. الهی زاده، محمدحسين. تأسيس تمدن وحيانی سيره پيامبر اعظم صلی اهلل عليه وآله. مشهد: تدبر 
در قرآن و سيره. 1395. 144ص. وزيری. 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدي: سيره نبوی، حكومت اسالمی، تاريخ اسالم 

چكيده: نبی اكرم)ص( در مدت 23 سال جامعه خشن و جاهلی عرب را به جامعه ای متحد در قالب يک نظام 
توحيدی تبديل نمودند. بقای اين تمدن در برابر هجمه گسترده به آن، گويای تدبير و درايت آن حضرت است. اين 
كتاب با نگاهی نو به عملكرد پيامبر)ص( و محور قرار دادن قرآن و گزارشات تاريخی، ضمن بررسی سيره پيامبر 

)ص(، چگونگی تشكيل تمدن توحيدی را بررسی می كند. 
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29. اسماعيلی، محسن. سرچشمه حكمت: چهار و چهار: سفارش های امير مؤمنان به امام  مجتبی عليه السالم، 
شرح و تفسير حكمت سی وهشتم نهج البالغه. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی. 1395. 192ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: نهج البالغه، امامان، سخنرانی  

چكيده: اين نوشتار، شرحی است بر حكمت سی و هشتم نهج البالغه كه وصايای حضرت علی)ع(به فرزند ارشد 
خويش را در بر دارد. اين سفارش ها جامع ترين راهنمايی های الزم برای زندگی سعادتمندانه را شامل می شود. 

مفهوم وصيت و انواع وصايای امام و ره آوردهای آنها نيز در اينجا مورد بحث واقع شده است. 

30. دريكوندی، روح اهلل. عصر خرد: تكامل عقول در عصر ظهور. قم: مركز تخصصی مهدويت حوزه 
علميه قم. 1394.  272ص. رقعی. 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدي: مهدويت، انديشه و تفكر، عقل گرايی، امام زمان )عج( 

چكيده: يكی از اتفاقات مهم دوران ظهور كه در روايات از آن خبر داده شده است، مسئله جمع و كامل شدن عقل 
انسان هاست. پژوهش حاضر به دنبال آن است كه معنای عقل ياد شده در روايات را بيان كند، ابزار و چگونگی 
جمع و كامل شدن عقل را بيابد، ميزان تأثير عقالنيت در جهان پيش و پس از ظهور را آشكار نمايد و آثار معرفتی 

و اخالقی كامل شدن عقل را بررسی كند. 

31. قلی زاده  نوقابی، جمال. لحظه های نورانی 2. مشهد: ضريح آفتاب. 1395. 424ص. رقعی. 
مخاطب: دانش آموز/ معلم 

پايه تحصيلی: هشتم، نهم 
كلمات كليدي: احكام اسالمی، احاديث، جنبه های قرآنی، نماز 

چكيده: امامان جماعت مدارس را می توان سفيران تربيت اسالمی در مدارس دانست. كتاب حاضر به منظور 
كمک به امامان جماعت مدارس و برای تأمين بخشی از نيازهای آنان در راهنمايی نوجوانان و جوانان تهيه 
شده است. مؤلف در ابتدا سخنی با امامان جماعت می گويد. پس از آن، برای سهولت دسترسی به مطالب، 
آن ها را در چند بخش دسته بندی كرده است: آيات، احاديث، احكام، تمثيالت، داستان ها و لطايف. در انتها نيز 
فهرست مناسبت ها و فهرست موضوعی مطالب كمک مؤثری است در استفاده از مطالب كتاب در جای مناسب 

و شايستۀ خود. 

32. رجب البرسی، الحافظ. مشارق انوار اليقين فی حقايق اسرار اميرالمومنين عليه السالم.  سيد محمد حسين 
حسينی تهران: آرايان. 1395. 514ص. وزيری. 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدي: امامان، احاديث، خطبه 

چكيده: اين كتاب ترجمه اثر عربی است كه حاوی خطبه ها، احاديث و اشعاری است كه اسراری از علم اعداد و 
حروف و برخی مسائل تاريخی را در بر دارند. تعدادی از اين خطبه ها توسط امام علی)ع( ايراد شده است. در كنار 

ترجمه فارسی، متن اصلی نيز آمده است. 
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33. حيدری ابهری، غالمرضا. من اعتراض دارم. قم: جمال. 1395. 48ص. جيبی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هشتم، نهم 
كلمات كليدي: اسالم، گفتگو، ادبيات كودک و نوجوان، جامعه شناسی دين 

چكيده: يكی از مهم ترين پرسش های جوانان و نوجوانان، پاسخگويی اسالم به نيازهای عصر حاضر است. 
آنان می خواهند بدانند كه آيا اسالم چهارده قرن پيش می تواند چراغ راه آنان در روزگار كنونی باشد؟ آيا تعاليم 
اسالم می تواند آنان را به زندگی بهتری در عصر جديد برساند. اين كتاب در قالب گفتگويی خواندنی و چالشی 
به پرسش های نسل جديد پاسخ می دهد و زوايای موضوع را با صبر و حوصله می كاود و می تواند الگويی از يک 

گفتگوی منطقی باشد و در ترويج و آموزش گفتگوی محترمانه دينی موفق به شمار آيد. 

34. عرفان، اميرمحسن. مواجهه ائمه  )ع( با مدعيان مهدويت: گونه شناسی، سبك شناسی و 
شاخصه شناسی. قم: مركز تخصصی مهدويت حوزه علميه قم.1394.  276ص. رقعی. 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدي: امامان، مهدويت 

چكيده: جستار حاضر تالشی است در بازنمود تنوعات مدعيان دروغين مهدويت كه از لحاظ ماهوی و جانبی 
طيفی از ادعاهای متفاوت را تشكيل می دهند. در اين اثر، ضمن گونه شناسی مدعيان، سبک و شاخصه های مواجهه 

ائمه )عليهم السالم( با مدعيان دروغين بررسی شده است. 

35. آذرشين فام، سعيد. ويژگی های شيعی امام مهدی  عجل اهلل تعالی فرجه در روايات اهل سنت. 
قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. 1395. 228ص. رقعی. 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدي: امامان، مهدويت، تشيع 

چكيده: تفكر مهدويت ريشه مشترک و نقاط اشتراک بسياری ميان شيعه و اهل سنت دارد، اما به نظر می رسد كه 
ميان دو مذهب اختالف های عمده ای در موضوعاتی همچون نسب، نام پدر، تولد، نصب الهی، عصمت و علم الهی 
حضرت مهدی)عج( وجود دارد. در اين اثر، امور مذكور با استفاده از روايات نبوی اهل سنت اثبات شده و علت 

اختالف فعلی اين دو مذهب در اين عقيده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

36. گروه مولفان. بازی های كالسی با تأكيد بر فعاليت های بدنی. مشهد: ضريح آفتاب. 1395. 112ص. وزيری. 
مخاطب: دانش آموز/ معلم 

پايه تحصيلی: هشتم، نهم 
كلمات كليدي: بازی های آموزشی، بازی های فكری، ورزش 

چكيده: گاهی درس تربيت بدنی در مدارس ، به دليل محدوديت های جوی يا آلودگی های هوايی، امكان برگزاری 
در فضای باز را ندارد. در چنين مواقعی، می توان از بازی هايی كمک گرفت كه در كالس اجرا شدنی هستند. كتاب 
حاضر مجموعه ای است شامل حدود صد بازی كالسی كه عالوه بر عملكرد جسمانی، تقويت هوش را نيز درپی 
دارند. بازی ها در دو دسته مرتب شده اند: پر تحرک: مثل بازی با حروف، ردكردن كاله، دارت، به جای خود، داخل 

حلقه و انداختن توپ به سبد؛ كم تحرک: مثل تقليد صدا، پخش اخبار، نگاه كن و بگو، و يک مرغ دارم. 

تـربيت بـدنــی                                      
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37. فيفا فدراسيون بين المللی فوتبال. راهنمای مربيگری فوتسال فيفا. مجيد مرادی، سيدمحمد عروجی 
تهران: ورزش. 1394.  120ص. وزيری. 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدي: علوم ورزشی، تربيت بدنی، تمرين ها 

چكيده: ورزش  فوتسال  يا فوتبال  سالنی  از1930 ابداع  شد و اولين  مسابقه  جهانی  آن  در سال1982به  انجام رسيد. 
توسعه  اين  ورزش  در گرو محوريت  آموزش  علمی  آن  است. اين  بازی  در فضای  بسته  يا باز در زمينی كوچک تر از 
زمين فوتبال،  با قوانين و توپ  خاص  و پنج  بازيكن،  انجام  می شود. اين  كتاب  در هشت  فصل  به مرور تاريخچه، 

ويژگی ها، روش شناسی، تكنيک، تاكتيک، آماده سازی  بدنی، دروازه بان  و برنامه ريزی ساالنه  می پردازد. 

38. گرلينگ، النا  ای. ژيمناسيك كودكان: كمك ها و مراقبت ها با شركت فراگيران. آمنه رضوی 
تهران: دانشگاه الزهرا. 1394.  268ص. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز/ معلم 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: ورزش، راهنمايی حرفه ای 

چكيده: كمک كردن به يكديگر از جمله ويژ گی هايی است كه انسان های موفق و اخالق مند دارای آن هستند. 
كتاب حاضر با توصيۀ روش های آموزشی برای كمک و مراقبت در ژيمناسيک توسط كودكان، امنيت و مراقبت از 
يكديگر را آموزش می دهد و می كوشد انسان هايی مسئول برای جهان تربيت كند. در واقع آموزه های كتاب مبتنی 
بر آموزش حركات ژيمناسيک و انجام آن هاست كه شيوۀ گرفتن ها را در ژيمناسيک، برای كمک  كردن به اجرای 

حركات آن، توصيف می كند. 

39. يعقوب پور، اميد/ دانش ثانی، كاظم. كتاب های استعداديابی ورزشی:  فوتسال ويژه مربيان و دانش آموزان. 
تهران: آبرنگ. 1395. 48ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: علوم ورزشی، تمرين ها، تربيت بدنی 

چكيده: فوتسال،  ورزشی  گروهی  است  كه  در سال1930 در اروگوئه  ابداع  و معرفی  شد. از فايده های اين  گونه 
فعاليت ها دستيابی  به  حس  تعهد، اعتماد به  نفس  و برقراری  روابط  اجتماعی  است. اين  ورزش ها بعد ازپنج  شش 
سالگی  برای  كودكان  مناسب ترند. فوتسال  نيز قوانينی  دارد و در زمينی  به  اندازه 25در16تا 42در25متر انجام 

 می شود. اين  كتاب  به  توضيح قواعد  فوتسال  مانند مقررات زمانی، كرنر و خطاها پرداخته  است. 

40. ابراهيم نيا، حسين/ صالحی پور، محمدامين. مجموعه باز ی های بومی، محلی. تربت حيدريه: افرا تربت. 
1395. 106ص. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم 

كلمات كليدي: بازی و سرگرمی ، بوم شناسی، ورزش 

چكيده: در كشور ما انواع بازی ها و سرگرمی های بومی همواره رواج داشته اند. كتاب حاضر مجموعه ای است از 
چندين بازی و سرگرمی محلی مربوط به شهر تربت حيدريه و اطراف آن. عمده ابزارهای اين بازی ها عبارت اند 
از وسايلی مثل: چوب، خاک، سنگ، كمربند، شالق، گردو و طناب. نويسندگان، بعد از ذكر نام بازی، اهداف مورد 
انتظار از آن و گروه سنی بازيكنان، تعداد آن ها، محوطۀ بازی و وسايل مورد نياز را به تفكيک آورده اند. سپس نحوۀ 

انجام بازی به طور دقيق شرح داده شده است. 
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41. يعقوب پور، اميد/ دانش ثانی، كاظم. كتاب های استعداديابی ورزشی: واليبال ويژه مربيان و دانش آموزان. 
تهران: آبرنگ. 1395. 48ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: تربيت بدنی، علوم ورزشی، واليبال 

چكيده: واليبال  ورزشی  گروهی  است  كه  در سال1895  ويليام جی. مورگان  در امريكا آن را معرفی  كرد. زمين بازی  
اين  ورزش  به  شكل  مستطيلی  در ابعاد18در9متر است  كه بايد صاف  و به  رنگ  روشن  باشد. كتاب حاضر با بيان 
 اهداف  و فوايد ورزش های  گروهی،  تجهيزات  و مقررات  اين  بازی را توضيح  می دهد.  عكس  چند بازيكن  مطرح 

 واليبال  ايران  و جهان در انتهای كتاب درج  شده  است. 

42. يعقوب پور، اميد/ دانش ثانی، كاظم. كتاب های استعداديابی ورزشی: هندبال ويژه مربيان و دانش آموزان. 
تهران: آبرنگ. 1395. 56ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: علوم ورزشی، تربيت بدنی، هندبال 

چكيده: هندبال  ورزشی گروهی است كه با  دو  تيم و بک توپ  انجام  می شود. هر تيم  هفت  بازيكن دارد. در اين 
بازی بايد طبق  مقررات  توپ  را وارد دروازه  حريف  كرد. كتاب  حاضر  مشخصات  زمين اين بازی  و قوانين  و شيوه های 
 گرم كردن  يا انجام  دادن  كمک های  اوليه  درمانی  در اين  ورزش را در بر دارد. همچنين، تصاوير چند بازيكن  خارجی 

 و ايرانی  را نيز آورده  است. 

43. اميرخانی، اعظم/ مهدوی، طاهره ...]و ديگران[. آموزش عملی مهارت های تحصيلی. اصفهان: يار 
مانا. 1395. 184ص. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: موفقيت تحصيلی، مهارت های مطالعه، يادگيری 

چكيده: دربارۀ مهارت های تحصيلی و چگونگی كسب آن ها زياد گفته اند. كتاب حاضر كوشيده است اين 
مهارت ها را در قالبی متفاوت و به صورت داستان های كوتاه و شخصيت پردازی به مخاطب بياموزد. هر فصل از 
اين كتاب با سناريويی آغاز می شود و در طول داستان، زوايای مهارت به صورت غيرمستقيم آموزش داده می شوند. 
بعد از آماده شدن بستر، پرسش نامه ای آمده است تا خواننده از وضعيت خود در آن مهارت مطلع شود. هر مهارت 
تمرين هايی را شامل می شود كه حل و انجام آن ها برای مخاطب ضروری است تا مهارت آموخته  شده، تثبيت شود. 

44. ماندينو، آگ. بازگشت رفتگر. هانيه فهيمی. تهران: پل. 1394.  116ص. رقعی. 
مخاطب: معلم 

كلمات كليدي: داستان، روان شناسی، موفقيت 

چكيده: داستان های خوب تأثير  بسياری بر رفتار و زندگی مخاطبان خويش می گذارند. كتاب حاضر داستانی است 
روان شناسانه از زندگی فردی كه يک، به اصطالح رفتگر، آن را بسيار تحت تأثير قرار می دهد و اميد را به فرد 
بازمی گرداند. در واقع نويسنده كوشيده است مجموعه ای از اصول كاميابی را در اين كتاب ارائه كند كه اجتماع را 

به سمت داشتن روزگاری پربار هدايت كنند. داستان در دوازده فصل ارائه شده است. 

تفكر و سبك زندگی                                      
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45. بازان، تونی. درست فكر كن، صحيح عمل كن. محمدجواد نعمتی. تهران: پل. 1394.  104ص. رقعی. 
مخاطب: معلم 

كلمات كليدي: حافظه، هوش، انديشه و تفكر، خالقيت 

چكيده: نقشۀ ذهنی راه و ابزاری است خالقانه برای نكته برداری و واردكردن مرتب اطالعات به ذهن. نويسندۀ 
كتاب حاضر می كوشد با معرفی نقشۀ ذهنی و بيان اصول و قواعد مربوط، نحوۀ عملكرد و راه های استفاده از آن را 
نشان دهد. كتاب همچنين نحوۀ ايجاد و طراحی نقشۀ ذهنی را از ابتدا و به صورت بسيار ساده توضيح می دهد. از 
نقشۀ ذهنی می توان برای خريد، شروع كار جديد، مذاكرات و متقاعد كردن افراد، تماس های تلفنی، خالصه كردن 

يک كتاب در يک صفحه، و برنامه ريزی امور خانوادگی بهره برد. 

46. ساداتی، ميرقدير. سالم بر زندگی: مديريت آگاهانه زمان، شيوه های زندگی ـ مهارت های 
زندگی. تبريز: ستوده. 1394.  216ص. رقعی. 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدي: روان شناسی، زندگی اسالمی 

چكيده: افزايش آگاهی دربارۀ شيوه های مديريت آگاهانۀ زمان احساس بهتری از زندگی به فرد خواهد داد. كتاب 
حاضر می كوشد با ارائۀ راه كارهايی كه از منابع معتبر دينی گرفته است، مخاطب را در گسترش روابط انسانی، 
برقراری تفاهم در فضای زندگی مشترک، موفقيت تحصيلی، پيشگيری از بيماری ها و بازيابی سالمت، و كنترل 
وزن توانمند سازد. اين كتاب در 22 فصل تدوين شده است و عنوان بعضی از فصل های آن عبارت اند از: اعتدال، 
شيوۀ مديريت جهان هستی؛ رهايی از نگرانی، مديريت استرس؛ فرايند دريافت شفا و بازيابی سالمت؛ قانون 

حداقل تالش. 

47. آقازاده، محرم. مجموعه كتاب های مهارتی برای اوليا: سواد مالی برای نوجوانان: راهنمای آموزش 
سواد مالی برای اوليا. تهران: مرآت.1394.  96ص. پالتويی. 

مخاطب: والدين/ معلم 
كلمات كليدي: پول، آموزش خانواده، مديريت مالی 

چكيده: در تعريف اوليه، سواد را توانايی خواندن و نوشتن دانسته اند. امروزه اين توان بخشی از انواع سواد عاطفی، 
ارتباطی، رسانه ای، تربيتی و رايانه ای است. آموزش و ارتقای مديريت خانواده از راه های مشاركت خانواده در 
فعاليت های آموزشی بسيار اهميت دارد. آموزش سواد مالی به كودكان و نوجوانان می تواند دشواری های مديريت 
مالی اين طيف را رفع كند و حتی به آن ها در آينده و بازار كار ياری برساند. بخش هايی از اين كتاب به هدف گزينی 

مالی، پول در آوردن و برنامه ريزی برای هزينه كردن می پردازد. 

48. رضوانی، ابراهيم/ حسن پور، الهه. كيشوندان و مهارت های زندگی. تهران: قديانی. 1395. 80ص. رحلی. 
مخاطب: معلم 

كلمات كليدي: مهارت های رفتاری، رفتار اوليا و فرزندان، كار و زندگی 

چكيده: برای داشتن فرهنگی غنی و جاری در زندگی ساكنان هر منطقه، رعايت حقوق ديگران و نيز قوانين و 
مقررات، آموزش هايی الزم است. كتاب حاضر می كوشد مجموعه ای از مهارت های زندگی ويژۀ دوره های آموزش 
فرهنگ كيشوندی فراهم كند تا در آموزش های عمومی مربوط به اين جزيره به عالقمندان آموخته شوند. كتاب 
در چهار فصل به اين موضوع ها می پردازد: سبک زندگی، مهارت های زندگی، فرزند پروری و فعاليت گروهی. در 
فصل فعاليت های گروهی، نمونه فعاليت هايی برای هر مهارت و تقويت آن ذكر شده اند تا مخاطب آموخته هايش 

را تمرين كند. 
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49. نيستانی، محمدرضا. ما در باران خواهيم ماند: نقد حال اصحاب دانش. اصفهان: يار مانا. 1395. 
216ص. رقعی. 

مخاطب: معلم/ مدير 
كلمات كليدي: خاطره نويسی، زندگی نامه ها، راهنمای تدريس 

چكيده: خواندن شرح حال و احوال اصحاب دانش می تواند چراغ راهی باشد در درک چگونگی پيمودن اين راه. 
نويسندۀ كتاب حاضر می كوشد با بيان نقادانۀ زندگی خويش، به خصوص از نظر تحصيلی و شغلی، بعضی مسائل 
و مشكالت موجود در جامعه، اعم از مشكالت مدرسه و دانشگاه، و تحصيل و تدريس و حتی سفر تا مشكالت 
جامعه و كسب و كار و تجارت را در قالب خاطره بيان كند. در واقع، اين كتاب زندگی نامه ای خود نوشته است كه 
بيشتر جنبۀ تحليلی و نقادانه دارد. محتوای كتاب به ده فصل تقسيم شده است و هر فصل در پيوستگی مفهومی 
با فصل های ديگر، خاطراتی از يک استاد دانشگاه است كه در كودكی درس نخوان بوده و به مرور و در اثر گذشت 

زمان، به درس روی آورده و حال در اين كتاب نقد احوال جامعه را آورده است. 

50. بخت، سپيده. باشگاه مغز: مغز من و رنگ آميزی)1(: يوگا با رنگ ها. تهران: مهرسا. 1394.  100ص. خشتی. 
مخاطب: معلم 

كلمات كليدي: آموزش و يادگيری، خالقيت، رنگ آميزی 

چكيده: در شرايطی كه هيچ وظيفه ای بر عهده مغز قرار نگرفته است، مجموعه ای از نواحی مغزی فعال می شوند 
كه اصطالحاً به آن ها شبكه پيش فرض اطالق می شود هنگامی كه اين شبكه روشن می شود ذهن آرامش، 
خودشناسی و خالقيت بيشتری پيدا می كند. يكی از راه های فعال كردن اين شبكه رنگ آميزی نقش ها و طرح هايی 
با ويژگی های خاص است. در اين كتاب،عالوه بر معرفی ابزار رنگ آميزی، تكنيک های رنگ آميزی مانند سايه 
زدن، نقطه گذاری، بافت، عمق، تركيب رنگ ها و خالقيت طرح هايی ارائه شده است تا مخاطب رنگ آميزی نمايد. 

51. بازان، تونی. نقشه بندی ذهنی. محمدجواد نعمتی. تهران: پل.1394.  108ص. رقعی. 
مخاطب: والدين/ معلم 

كلمات كليدي: هوش، حافظه، انديشه و تفكر 

چكيده: نقشۀ ذهنی روشی است برای ذخيره سازی، مرتب سازی و الويت  بندی اطالعات در ذهن كه روی كاغذ 
انجام می شود و از كلمه ها و تصوير های خاصی استفاده می كند. كتاب حاضر می كوشد با معرفی نقشۀ ذهنی و 
بيان اصول و قواعد مربوط به آن، نحوۀ عملكرد و راه های استفاده از آن را نشان دهد. كتاب همچنين نحوۀ ايجاد 
و طراحی نقشۀ ذهنی را از ابتدا و به صورت بسيار ساده توضيح می دهد. نقشۀ ذهنی در تمام مواقع قابل استفاده 
است، از جمله در آموزش. كتاب در فصل هفتم به اين موضوع و در فصل هشتم نيز به كاربرد نقشۀ ذهنی در 

زندگی كاری پرداخته است. 

52. جانسون، اسپنسر. هديه. نفيسه سلطانی. تهران: پل.1394.  108ص. رقعی. 
مخاطب: معلم 

كلمات كليدي: روان شناسی شخصيت، داستان، موفقيت 

چكيده: داستان ها می توانند درعين سرگرم كنندگی آموزنده باشند. كتاب حاضر داستانی روان شناسانه است دربارۀ 
مرد جوانی كه در حال سرخوردگی و نااميدی به ياد پيرمردی می افتد كه در كودكی به او كمک كرده بود. مرد 
جوان برای يافتن هديه ای كه پيرمرد آن را جادويی يافته بود، جست و جويی خستگی ناپذير را آغاز می كند. در نهايت 
خسته می شود و دست می كشد، اما هديه را با تمام وعده هايش كشف می كند. در واقع، اين كتاب به مخاطب 

می آموزد چگونه روزهای سخت را پشت سر بگذارد و خود را باور كند. 
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53. زرين كلک، نورالدين. اگر می توانستم…. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان. 1395. 40ص. خشتی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم 
كلمات كليدي: داستان كوتاه، آناتومی، كودكان 

چكيده: نويسنده با روايتی داستانی آناتومی بدن انسان را توضيح می دهد و لزوم وجود اين اعضا برای انسان در 
طول زندگی را بيان می كند. همچنين كودكان با نقش هر يک از اعضای بدن و نيز تفاوت ميان آن ها با اشيای 

موجود در محيط آشنا می شوند. 

54. احمدی، احمدرضا. بر يال اسب سفيد. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان. 1395. 44ص. 
خشتی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم 

كلمات كليدي: ادبيات كودكان، انواع ادبی، شعر 

چكيده: در اين شعرواره داستان گونه كه نگاهی تحليلی به ماجرای داستان دارد، پشت يال اسب سفيدی، 
شكوفه های گيالس روييده است. صاحبش گيالس های رسيده را می چيند. سپس ميوه های ديگری بر پشت اسب 
می رويد و صاحب اسب دوباره ميوه ها را می چيند تا اينكه اسب به دريا می رود و صاحبش منتظر بازگشت او می ماند. 

اميدواری يكی از مهم ترين نكات مطرح در اين داستان است. 

55. دروئون، موريس. تيستو سبز انگشتی. ليلی گلستان. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان. 
1395. 112ص. رقعی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: ادبيات ملل، داستان های بلند، كودک و نوجوان 

چكيده: تيستو كودكی است كه نمی تواند بپذيرد آدم بزرگ ها با عقايد و افكار از پيش ساخته  شده شان دنيا را به او 
بشناسانند و هنگامی كه نگاهش را با ديدی تازه به آدم ها می دوزد، آن وقت متوجه آدم بزرگ هايی می شود كه با 
عينک عادت به همه چيز نگاه می كنند. تيستو شانس اين را دارد كه از كودكی در جهتی درست حركت كند. حركت 

تيستو با ياری گرفتن از گل ها آغاز می شود و داستان ادامه می يابد. 

56. دال، رولد. زنبور: چارلی و كارخانه شكالت سازی. زهرا متعصب ديانی. تهران: بين المللی گاج. 1395. 
192ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: ادبيات ملل، داستان های بلند، كودک و نوجوان 

چكيده: آقای »وايلی وانكا« شيرينی ساز مشهور، تصميم دارد با قرار دادن پنج بليت طاليی در شكالت هايش، 
به پنج بچه اجازه دهد تا از كارخانه عجيبش ديدن كنند و در پايان بازديد هم آن قدر به آن ها شكالت بدهد كه تا 
پايان عمرشان تمام نشود. »چارلی باكت« در خانواده ای فقير زندگی می كند. آيا او می تواند برنده يكی از اين بليت ها 

باشد؟ اين داستان در تقويت قوه تخيل و رشد خالقيت كودكان نيز مؤثر است. 

داستـــان                                      
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57. دال، رولد. زنبور: غول بزرگ مهربون. نوشين ملكی. تهران: بين المللی گاج. 1395. 216ص. رقعی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: ادبيات ملل، داستان های تخيلی، داستان های بلند، كودک و نوجوان 

چكيده: اين داستان درباره دختری به نام »سوفی« است كه با غول مهربانی آشنا می شود و زمانی كه می فهمد 
بقيه غول های بدجنس می خواهند همه كودكان زيبای انگلستان را بخورند، به فكر می افتد تا مانع كارشان شود و 

با كمک غول مهربان موفق می شود. 

58. زرنشان، مريم. فنچ های بی خيال. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1395. 24ص. پالتويی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: ادبيات كودكان، انواع ادبی، شعر 

چكيده: اشعار اين كتاب با هدف بازسازی انديشه های دينی و اجتماعی كودكان و به تفكر واداشتن آنان به رشته 
تحرير در آمده است. همچنين تجسم ذهنی و قدرت تخيل كودكان را افزايش می دهد و موجب رشد و بالندگی 

ذهن پرسشگر و شخصيت عقالنی، عاطفی و اجتماعی آنان می شود. 

59. شاه آبادی، حميدرضا. رمان نوجوان: الاليی برای دختر مرده. تهران: افق. 1395. 120ص. رقعی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: ادبيات كودک و نوجوان، داستان های بلند، داستان های اجتماعی 

چكيده: به دنبال خشكسالی دو ساله، اهالی قوچان دچار قحطی شده و محتاج غذای روزانه خود می شوند. در 
چنين شرايطی، والی قوچان هر روز به شكلی طلب ماليات می كند. مردم گرسنه از فرط فقر، دختران خود را 
می فروشند. آن ها دختران 3 تا 10 ساله خود را به سواران تركمن می فروشند كه از آن سوی سرحدات دولت روسيه 
به ايران آمده اند و پول حاصل را صرف دادن ماليات و سير كردن بقيه خانواده خود می كنند. اين كتاب داستان يكی 

از اين دختران است كه از زبان راويان مختلف بيان می شود. 

60. هانتر، نورمن. ماجراهای باورنكردنی پروفسور برانشتام. حسن پستا. تهران: كانون پرورش فكری 
كودكان و نوجوانان. 1395. 208ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: ادبيات ملل، داستان های بلند، كودک و نوجوان 

چكيده: در دنيا دانشمندان بزرگی بوده اند كه كارهای بزرگی كرده اند؛ اما شايد هيچ كدام از كارهای آنان قابل 
مقايسه با اختراعات عجيب و غريب پروفسور برانشتام نباشد. اين پروفسور با آن كت ساده ای كه به جای دكمه، 
سنجاق قفلی داشت و با سر بزرگ تاسش، باهوش و كمی كم حافظه بود. او اغلب در هر اختراع نكته كوچكی را 

فراموش می كرد و اختراعش چيز ديگری از آب درمی آمد و ماجرای تازه ای می آفريد. 
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61. ميركيانی، محمد. قصه هايی از قديم برای نوجوانان: هميشه قصه ای هست جلد )5-1(. تهران: به نشر. 
1395. مجموعه 5 جلدي رقعی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: فرهنگ عامه، افسانه، كودک و نوجوان، اقتباس ها 

چكيده: مجموعه پنج جلدی "هميشه قصه ای هست" شامل قصه ها و افسانه هايی از ادبيات كهن و عاميانه مردم 
ايران به زبانی ساده و شيرين برای نوجوانان است كه براساس حكاياتی از كتاب هايی مانند »جامع التمثيل« اثر 
حبله رودی، »جوامع الحكايات« و »لوامع الروايات« اثر عوفی و »اسرارنامه« نوشته عطار نيشابوری بازنويسی شده است. 

62. بيات، حميد رضا/ كريمی خراسانی، كيان ...]و ديگران[. شهاب: رياضی 9 ام. تهران: مبتكران. 1395. 280ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: آموزش رياضی 

چكيده: دانش آموزانی كه به درسی خاص عالقۀ بيشتری دارند و در آن درس قوی تر هستند، به منابع مطالعاتی 
بيشتری نياز دارند تا بتوانند استعدادشان را پرروش دهند. كتاب حاضر مخصوص دانش آموزان برتر در درس رياضی 
پايۀ نهم است كه شامل آموزش پيشرفتۀ مباحث كتاب درسی و مثال ها و نيز تمرين های تفكيک شدۀ هر فصل 
می شود. در انتهای كتاب 50 پرسش چهارگزينه ای برای هرفصل آمده است. تمرين  ها به دشوار و خيلی دشوار 

طبقه بندی شده اند. 

63. مقدسی، محمدرضا. رياضی سبز هفتم اول متوسطه1. تهران: راه انديشه.1394.  184ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم 
كلمات كليدي: آزمون ها، مواد درسی، آموزش رياضی، تمرين ها 

چكيده: درس رياضی نيازمند تمرين و تكرار و حل سؤال های متنوع است. اين كتاب بر پايه كتاب رياضی پايه 
هفتم نگارش شده است و منبعی از سؤال های متفاوت است كه در فراگيری بهتر مطالب كتاب درسی كمک 
می كند. بعضی از فصل های كتاب كه دارای مطالب بيشتری بود در اينجا به دو بخش تقسيم شده است. در طراحی 
سؤال های هر فصل سعی شده است با طرح سؤال های جای خالی، تستی و تشريحی دانش آموز با صورت های 
مختلف سؤال ها آشنا شود و با حل آن ها مطالب هر فصل را بهتر و عميق تر فرا گيرد. در ادامه نيز سؤال های 
پيشرفته تحت عنوان "يک پله باالتر" در نظر گرفته شده تا دانش آموزان عالقه مند با اين نوع سؤال ها آشنا شوند و 

تسلط بيشتری بر انواع سؤال ها پيدا كنند. در پايان هر فصل نمونه سؤال های امتحانی طراحی شده است. 

64. ملكی، حميدرضا/ آذر، مسعود. رياضی هشتم. تهران: تخته سياه. 1395. 152ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هشتم 
كلمات كليدي: آموزش رياضی، تمرين ها 

چكيده: كتاب های كمک درسی شامل تمرين هايی هستند كه به درک بهتر مطالب كمک  می كنند. كتاب 
حاضر به منظور كمک به درس رياضی دانش آموزان پايۀ هشتم تدوين شده است. محتوای كتاب عبارت است 
از »درس نامه« كه توضيح مختصر و ذكر نكات مهم درس است؛ »سؤال بی پاسخ« كه تمرين هايی است از 
نكات آموخته شده در هر درس. پس از آن ها نيز »سؤاالت تكميلی« كه پيشرفته  تر هستند و در نهايت نيز نمونه 

»آزمون های پايان نيم سال های اول و دوم« ارائه شده اند. 

ريــا ضـــی                                      
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65. بيات، حميد رضا/ كريمی خراسانی، كيان...]و ديگران[. شهاب: رياضی8 ام. تهران: مبتكران, پيشروان. 
1395. 252ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هشتم 

كلمات كليدي: آموزش رياضی، آزمون ها، تمرين ها 

چكيده: دانش آموزانی كه به درسی خاص عالقۀ بيشتری دارند و در آن درس قوی تر هستند، به منابع مطالعاتی 
بيشتری نياز دارند تا بتوانند استعدادشان را پرروش دهند. كتاب حاضر مخصوص دانش آموزان برتر در درس رياضی 
پايۀ هشتم است كه شامل آموزش پيشرفتۀ مباحث كتاب درسی و مثال ها و نيز تمرين های تفكيک شدۀ هر فصل 
می شود. هر فصل عبارت است از يادآوری مبحث مورد نظر در سال های گذشته و سپس توضيح درس جديد. پس 

از آن تمرين ها و بعد پرسش های چهارگزينه ای آمده است. 

66. آقازاده، محرم/ نقی زاده، محرم. مجموعه كتاب های دانش افزايی: فهم تيمز )TIMSS( مطالعه بين المللی 
پيشرفت تحصيلی دانش آموزان در رياضی و علوم. تهران: مرآت.1394.  256ص. رحلی. 

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: راهنمای آموزشی، علوم، رياضيات 

چكيده: در اين كتاب متغيرهای تيمز در برابر متغيرهای مرتبط با پيشرفت تحصيلی به صورت جدول آمده اند. در بخش 
اول كتاب كليات و جزئيات تيمز ارائه می شوند و پيشينۀ تاريخی انجمن بين المللی ارزشيابی پيشرفت تحصيلی معرفی و 
پيشرفت تحصيلی دانش آموزان ايرانی بررسی و 21 متغير عمدۀ تيمز به صورت داده محور در دو بخش علوم و رياضی 
بررسی می شوند. در بخش دوم، دربارۀ عوامل مربوط به مدرسه صحبت شده است. همچنين، نقش متغيرهايی چون 

اهداف چالشی و بازخورد، مشاركت والدين، محيط ايمن و منظم، و همياری و حرفه گرايی معلم تبيين شده اند. 

67. شكری كهی، مريم/ عرب اسدی، معصومه. كتاب كار رياضی پايه هشتم تمرين ها و مسئله های 
تكميلی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1395. 216ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هشتم 

كلمات كليدي: مواد درسی، تمرين ها، مسئله های تكميلی، آموزش رياضی 

چكيده: در اين كتاب توجه به رويكرد كاربردی در طراحی سوال ها، به طوری كه برای ارتباط مؤثر بين مفاهيم و 
پاسخ دادن به سؤال ها، توجه به پيرامون و زندگی روزمره مورد نظر قرار می گيرد. امكان نوشتن پاسخ ها در ادامه 
هر مسئله، قرار داشتن تمرين های مروری برای دوره هر فصل، سوال های چهارگزينه ای زمينه مناسب برای دوره 
مفاهيم آموزشی قبلی را فراهم می نمايد. در انتها نيز 4 آزمون 20 نمره ای از ميان ترم يک و دو به جهت آماده سازی 

دانش اموزان باعث تقويت علمی و دوره مطالب كتاب می شود. 

68. قندی، انسيه/ رضايی، سميه. گنجينه يادگيری رياضی سال سوم پايه نهم دوره اول متوسطه. 
تهران: مبتكران, پيشروان. 1395. 112ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: آموزش رياضی، راهنمای آموزشی، مواد درسی 

چكيده: تدريجی بودن سطح تمرين ها، فعاليت ها و مواد آموختنی، در دانش آموز احساس موفقيت و اعتمادبه نفس 
به وجود می آورد، پس ضرورتی برای به كارگيری تشويق های مادی برای ارتقاءسطح يادگيری وجود ندارد. اين 
كتاب با هدف پوشش دادن به يادگيری دانش آموزان در پايه نهم دوره اول متوسطه در سه سطح، مشخص كننده 
اصول و مفاهيم اساسی هر درس، عمق بخشيدن و تثبيت آموخته های پيشين، توسعه و غنی سازی آموخته ها برای 

دانش آموزانی كه توان يادگيری بااليی دارند ارائه شده است. 
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69. شاه محمد، حسين. مترو تجريش، شربت سكنجبين، حلقه نامزدی و 142 معمای ديگر. 
تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی. 1395. 144ص. خشتی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: راه حل، معما، خاطره، سرگرمی های آموزشی

چكيده: افرادی كه می توانند از چالش های فكری رها  شوند، توانايی بيشتری در تصميم گيری دارند. اين كتاب 
شامل 145 معما و راه حل است كه هدف آن افزايش توانايی ذهنی مخاطب است. معماها به بيانی ساده مطرح 
شده اند تا برای افرادی هم كه آشنايی كمی با رياضيات دارند، قابل حل باشند. هدف نويسنده از تدوين و گردآوری 
اين معماها فقط جنبه تفريحی و سرگرمی نيست بلكه كوشش فرد در يافتن پاسخ معمايی، شخص را برای حل 

معمای بعدی آماده می كند. 

70. پوروهاب، محمود. باران قاصدک: شعر آيينی امام  محمد باقر عليه السالم. قم: مؤسسه فرهنگی 
دارالحديث.1394.  16ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: ادبيات كودكان، انواع ادبی، شعر، امامان 

چكيده: در اين منظومه هدف آن است كه كودكان با بخشی از زندگی امام محمد باقر )ع( آشنا شوند. اين روايت 
از تولد تا واقعه عاشورا و امامت آن حضرت را پوشش می دهد. 

71. ملكی، بيوک. در پياده رو. تهران: مؤسسه انتشارات اميركبير.1394.  40ص. وزيری. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: انواع ادبی، شعر، ادبيات نوجوانان 

چكيده: مجموعه شعر كتاب حاضر، درباره اتفاقات تلخ و شيرينی است كه در پياده رو رخ می دهد. از نظر شاعر، 
پياده رو می تواند جای افرادی باشد كه تكدی می كنند، كودكی كه مادرش را گم كرده، پرندگانی كه به دنبال غذا 

هستند و افراد بی خانمانی كه شب را در كوچه می گذرانند. 

72. علوی فرد، يحيی. مجموعه شعر نوجوان: سايه روشن. قم: مؤسسه فرهنگی دارالحديث.1394.  24ص. رقعی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: ادبيات فارسی، انواع ادبی، شعر، نوجوانان 

چكيده: اشعار اين كتاب در قالب چهارپاره سروده شده و به آسيب های موجود در روابط نوجوانان با بزرگ ساالن 
می پردازد. بخش اول كتاب از زبان يک بزرگ سال مطرح شده و با اينكه لحن پندآميز ی دارد، به شكلی هنری بيان 
می شود. بخش دوم درددل های نوجوانان از بزرگساالن است. شاعر با زبان شعر تالش دارد تلنگری به نوجوانان 

بزند تا در رفتارهای خود تجديدنظر كنند. 
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علـوم تجـربـی                                      

عــربــی                                      

73. هاشمی، سيد  سعيد. ماه روشن ترين سيب دنياست. تهران: مؤسسه انتشارات اميركبير. 1395. 32ص. رقعی. 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: ادبيات كودكان، انواع ادبی، شعر نو 

چكيده: كتاب حاضر حاوی مجموعه شعر نوجوانان، در قالب نيمايی است كه به موضوعات اجتماعی، آيينی، دينی 
می پردازد. واقعه عاشورا، واقعه غدير خم، محيط زيست و توجه به آن، مهربانی و عشق ورزی و. . . از موضوعات 

محتوايی اشعار است. 

74. محسن زاده، محمدعلی. شمارش و اندازه گيری در زبان عربی با تأكيد بر قرآن و روايات. قم: 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. 1395. 404ص. وزيری. 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدي: آموزش زبان عربی، شمارش عربی 

چكيده: استفاده از عدد و تكرار آن در ذكر ساعت، تاريخ، خواندن شماره های مختلف و. . . از مباحث پركاربرد 
زبان و ادبيات عربی است. اين نوشتار، با رويكرد آموزش قواعد كاربردی عدد و ملحقات آن در زبان عربی تدوين 
شده است. در اين راستا از مثال های متعدد و جامع و تطبيق قواعد با مثال های آموزشی قرآنی و روايی و مثال های 

مكالمه ای به زبان فاخر و امروزين استفاده شده است. در پايان هر بخش نيز تمرين هايی آمده است. 

75. ناصری، مهدی. آسمان شگفت انگيز فرهنگ نامه دانش آموزی نجوم و فضا. تهران: طاليی. 
1395. 64ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: نجوم، دايرة المعارف ها 

چكيده: در اين كتاب اطالعات علمی با زبانی ساده، توضيح داده شده است. در كنار متن، تصاوير و نقاشی ها به فهم 
بهتر مطالب كمک می كنند. عكس های واقعی هم قسمتی از جذابيت ها و زيبايی آسمان را نشان می دهند. بعضی 
از اين عكس ها توسط عكاسان و برخی ديگر به كمک پيشرفته ترين و دقيق ترين ابزارهای نجومی تهيه شده اند. در 
انتهای كتاب، واژه نامه قرار دارد كه در آن توضيحاتی درباره اصطالحات و كلمات مهم و پركاربرد نجوم آمده است. 

76. آمان، كريستين/ آورو، پی ير. دانشنامه خانواده: اسرار جانوران و گياهان. مهدی ضرغاميان، مهناز عسگری. 
تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1395. 142ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: اطالعات عمومی، جانوران و گياهان، دايرة المعارف، كودكان و نوجوانان 

چكيده: اين كتاب جلد دوم از دانش نامه خانواده است كه به معرفی تاريخ طبيعی زمين، دنيای جانوران و دنيای 
گياهان می پردازد. در بخش اول دوران های بزرگ تاريخ كره زمين از قديمی ترين موجودات، نخستين جانوران، 
پيدايش و انقراض دايناسورها، خزندگان و پرندگان و انسان نئاندرتال با تصاوير مربوط به هر بخش آمده است. در اين 
كتاب چند زمينه نزديک به هم فصل بندی شده و در هر فصل، تعدادی پرسش مرتبط با هم طراحی شده اند. برای 
هر پرسش دو نوع پاسخ ارائه شده است. نخست، پاسخ اوليه و كم و بيش كوتاه و كلی برای افراد كم سن و سال تر و 
سپس برای نوجوانان يا والدين و آموزگارانی كه به توضيح بيشتر نيازمندند، پاسخ مفصل و جزئی تر داده شده است. 
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77. بارنس، كيت. دانش نامه  علوم: بدن انسان. فاطمه اميری. تهران: آباديران. 1395. 44ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم 
كلمات كليدي: انسان، توليدمثل، دستگاه گردش خون 

چكيده: آيا می دانيد چه چيزهايی درون بدن شماست و بدن شما چگونه كار می كند؟ اين كتاب به مخاطب 
می آموزد كه هر دستگاه بدن انسان چگونه كار می كند و چگونه تمام دستگاه های بدن با يكديگر، تركيب پيچيده 
بدن انسان را تشكيل می دهند. نويسنده از تصاوير واقعی برای نمايش بدن و اجزای آن استفاده كرده است، 
هم چنين درمورد پنج حس بينايی، شنوايی، المسه، چشايی و بويايی اطالعات جديدی ارائه می دهد. ما چگونه و 
چرا تنفس می كنيم، چگونه حركت می كنيم و چگونه توليد مثل می كنيم و باعث بقای نسل می شويم، از موضوعات 

مطرح شده در اين كتاب اند. 

78. اشتگهاوس كوواک، رابينه. چرا و چگونه )64(: پروانه ها، رشد، دگرديسی و شيوه  زندگی. كمال 
بهروزكيا. تهران: قديانی. 1395. 48ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: شيوۀ زندگی، دگرديسی، شفيره 

چكيده: پروانه ها دوست داشتنی ترين حشرات رنگارنگ هستند. بعضی از انواع پروانه ها از هزاران سال پيش 
تاكنون برای تهيۀ ابريشم به انسان ها كمک می كنند. كتاب حاضر جلد شصت و چهارم از مجموعه كتاب های "چرا 

و چگونه" است كه نگاه جامعی به شيوۀ زندگی جالب پروانه ها دارد و ارتباط نزديک ما و آن ها را نشان می دهد. 

79. اينگرام، مريل. چگونه پژوهش را بياموزيم: پژوهش های زيستی: 101 پژوهش علمی با بطری 
نوشابه. رضا روحانی، فريبا شريفی. تهران: ديبايه.1394.  116ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: پژوهش های علمی، آزمايش ها، راهنمای آموزشی 

چكيده: اين كتاب راهنمايی است برای معلم ها، دانش آموزان و والدين آن ها تا بتوانند با بطری نوشابه و ديگر 
مواد بازيافتی موجود و در دسترس درباره محيط زيست و زيست بوم های گوناگون پژوهش كنند. پروژه های ارائه 
شده در اين كتاب، از ساده به دشوار فهرست شده اند و می توان هم زمان و در كنار موضوعات درسی آن ها را اجرا 
كرد. در اين پروژه ها دانش آموزان به  تدريج با ساختار و مراحل پژوهش علمی مانند فرضيه سازی، طرح پرسش و 

گزارش يافته ها آشنا می شوند. 

80. هارتمان، گرهارت. چرا و چگونه: جانوران وحشی: كيسه داران، پريمات ها و گربه سانان. كمال 
بهروزكيا. تهران: قديانی. 1395. 48ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: جانورشناسی، كودک و نوجوان، گربه سانان 

چكيده: تقريباً زندگی تمام جانوران در زمين در معرض خطر است. نسل بسياری از جانوران پستانداِر مورد بحث در 
اين كتاب از سوی انسان تهديد می شود. كتاب حاضر نه تنها به معرفی پستانداران بزرگ و ناشناخته می پردازد بلكه 
دربارۀ جانوران جالبی سخن می گويد كه اگر از بين بروند گنجينۀ مهمی از دست می رود. اين كتاب جلد شصت و دوم 
از مجموعه كتاب های "چرا و چگونه" است كه با ارائۀ تصاوير به معرفی جانوران وحشی و زندگی آن ها می پردازد. 
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81. هاموند، ريچارد. دانش و فناوری خودرو حسين عسگری. تهران: طاليی. 1395. 96 ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: اطالعات، فناوری آموزشی، علوم 

چكيده: بسياری از مردمی كه رانندگی می كنند، از اصول علمی ساخت خودروهايشان اطالعی ندارند. اين كتاب 
می كوشد در چهار فصل با عنوان های » قدرت، سرعت، فرمان پذيری و فناوری« دربارۀ چگونگی كاركرد خودرو، 
نكاتی را به مخاطب بياموزد. برای مثال، دربارۀ چگونگی كاركرد توبوشارژها اطالعاتی می دهد و نيز توضيح می دهد 

بنزين چگونه توليد می شود. در انتهای كتاب نيز به ماشين های آيندۀ دنيا اشاره ای  شده است. 

82. واكر، ريچارد. شاهد عينی: دانشنامه بدن انسان. سمانه آب نيكی. تهران: ايده پردازان چكاد. 1395. 
74ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز/ معلم 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: دانشنامه 

است. كتاب حاضر  از دوست داران علم جالب  بسياری  برای  اندام ها  انسان و ساختار  بدن  چكيده: شناخت 
دانش نامه ای است شامل اطالعاتی كامل و البته كوتاه دربارۀ بدن انسان كه كاماًل تصويری تنظيم شده اند تا 
مخاطب ارتباط بهتری با آن برقرار كند. »بررسی و كالبد شكافی، مشاهدۀ درون بدن، جسم ميكروسكوپی، درون 
استخوان ها، درون مغز، قلب، خون و مرد و زن ، و بدن های آينده« بخش هايی از كتاب هستند. در انتهای كتاب 

نيز گاه شمار ، بيشتر بدانيد، واژه ه نامه و نمايه محتوای آن را كامل كرد ه اند. 

83. واكر، ريچارد/ جكسون، تام ...]و ديگران[. دانشنامه مصور بدن انسان/ دانشنامه مصور حيوانات/ 
دانشنامه مصور دايناسورها. محمدجواد نعمتی. تهران: كمال انديشه. 1395. 3ج. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: دانشنامه، علوم زيستی 

چكيده: مجموعه پيش رو شامل دانشنامه هاي مربوط به بدن انسان، حيوانات و دايناسورهاست. هر كتاب حاوي 
دانستني هايي از موضوع آن دانشنامه است كه براي مخاطب سرگرم كننده است. كتاب ها كاماًل تركيبی از متن و 
تصوير هستند و مطالب بر اساس موضوع فهرست شده اند. از آن جا كه كتاب به صورت دانشنامه تنظيم شده است، 

اطالعات دقيق و درعين حال مختصری را شامل می شود. واژه نامه ای الفبايی نيز در پايان كتاب موجود است.

84. ليپينكات، كريستين. دانشنامه مصور نجوم. محمدجواد نعمتی. تهران: كمال انديشه. 1395. 74ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: علم نجوم، سيارات، ستاره شناسی باستان، طالع بينی، كهكشان ها 

چكيده: اين كتاب به عالقه مندان مطالعه فرصت می دهد، با كاربرد علم نجوم در زندگی، لوازم علم نجوم در 
زمان باستان، ستاره شناسی باستان، طالع بينی، انقالب كوپرنيكی، تلسكوپ نوری، خورشيد و منظومه شمسی، 
مسافرين فضا، تولد و مرگ ستارگان، وجود حيات در مريخ آشنا شوند. در اين كتاب تصاوير سهم به سزايی در 
معرفی نمادهای سنتی، اسطرالب ها، اطلس كاردينال، قديمی ترين رصدخانه دنيا، كاربردهای ستاره شناسی در 

دريانوردی، تقويم نجومی دريايی، راديو تلسكوپ، شاتل فضايی و. . . دارد. 
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85. كرو، سابرينا. زير ميكروسكوپ: در اقيانوس/ در بدن شما/ در حياط و.... حسن ساالری/ علی رضا 
باقری  جبلی ...]و ديگران[  كاشانی تهران: به نشر. 1395. 6 ج. رحلی كوچک. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: زندگی حيوانات، حيوانات دريايی، غذا، بهداشت

چكيده: اين مجموعه شامل 6 جلد كتاب است كه دربارۀ انواع ميكروب ها، جانداران ميكروسكوپی و دنيای پنهان 
آن ها، بدن انسان، خوراكي ها، طبيعت و گرد و غبار و حشرات ريز موجود در آن صحبت می كند كه ممكن است 
روی رخت خواب، لباس، بدن جانوران خانگی و يا در هر جايی از خانه زندگی كنند. در هر جلد اطالعاتی دربارۀ هر 
موجود، به همراه تصوير ميكروسكوپی آن ارائه شده است تا مخاطب بياموزد اين جانداران از كجا آمده اند و در چه 

جاهايي و چگونه زندگي مي كنند. 

86. استات، كارول. كاوش در فضا. الميرا حسينی. تهران: ايده پردازان چكاد. 1395. 74ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: اكتشافات علمی، دانشنامه 

چكيده: كتاب حاضر از مجموعۀ » شاهد عينی« دانش نامه ای است شامل اطالعاتی كامل و البته كوتاه دربارۀ 
فضا. محتوای كتاب با تصويرهای بسياری از انواع موشک های فضايی، لباس های فضانوردی، آموزش فضانوردی 
و ايستگاه های فضايی كامل شده است تا مخاطب ارتباط بهتری با موضوع برقرار كند. »چيستی فضا، كشورهای 

فضايی، مسافران فضا، زندگی در فضا و كاشفان فضا« بعضی از بخش های كتاب را به خود اختصاص داده اند. 

87. احمدی، احمد/ انصاری راد، پرويز...]و ديگران[. كتاب كار علوم تجربی درس، تمرين و فعاليت های 
تكميلی پايه نهم. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1395. 208ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: مواد درسی، فعاليت های تكميلی، تمرين ها، پرسش ها و پاسخ ها 

چكيده: كتابی كه پيش رو است دربرگيرنده مجموعه ای از پرسش ها و مسئله های تكميلی است كه دانش آموز را 
در يادگيری و عمق بخشيدن به درک مفاهيم علوم تجربی پايه نهم كمک خواهد كرد. در اين كتاب از شيوه های 
نوين ارزشيابی در طراحی پرسش ها استفاده شده است و پرسش ها و مسئله ها به همراه تصوير يا نمودار تنظيم 

شده اند و همچنين امكان نوشتن پاسخ ها در ادامه هر پرسش وجود دارد. 

88. احمدی، احمد/ انصاری راد، پرويز...]و ديگران[. كتاب كار علوم تجربی درس، تمرين و فعاليت های 
تكميلی پايه هفتم. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1395. 172ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم 

كلمات كليدي: مواد درسی، پرسش ها و پاسخ ها، تمرين ها 

چكيده: كتاب پيش رو دربرگيرنده مجموعه ای از پرسش ها و مسئله های تكميلی است كه در يادگيری و عمق 
بخشيدن به درک مفاهيم علوم كمک خواهد كرد. اين كتاب با سرفصل های كتاب درسی مطابقت دارد و از 
شيوه های نوين ارزشيابی در طراحی پرسش ها و مسئله ها استفاده كرده است. برای ارتباط موثر بين مفاهيم و پاسخ 
دادن به پرسش ها، بيشتر پرسش ها و مسئله ها به همراه تصوير يا نمودار تنظيم شده است. امكان نوشتن پاسخ در 

ادامه هر پرسش و مسئله، به گونه  ای است كه اين كتاب نقش دفتر علوم را نيز ايفا می كند. 
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علـوم تربيتـی                                      

89. انتشارات مايلز كلی. اولين  سؤال ها و  جواب ها: نهنگ ها و دلفين ها. مهدی رمضانی. تبريز: گنجينه دانش 
نوين. 1395. 24ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: حيوانات دريايی، زندگی حيوانات، اطالعات عمومی 

چكيده: نهنگ ها از بزرگ ترين حيوانات دريا و از اولين حيواناتی محسوب می شوند كه كودكان و نوجوانان آن ها 
را می شناسند. كتاب »نهنگ ها و دلفين ها« دربارۀ اين دو جانور اطالعاتی به مخاطب می دهد و او را با پاسخ 
بعضی سؤال های احتمالی اش در بارۀ آن ها آشنا می كند؛ سؤال هايی مثل: نهنگ چقدر وزن دارد، چرا دلفين ها 
نزديک قايق ها شنا می كنند، آيا نهنگ ها و دلفين ها شير می خورند، دلفين ها چطور سالم می كنند و آيا انسان ها 
هنوز هم نهنگ ها را شكار می كنند. اطالعات اين كتاب با تصويرهای بزرگ و دقيق از اجزای بدن اين جانوران 

ارائه شده است. 

90. اكرس، ديويد. امتحان بدون اضطراب: هزار و يك نكته در باره مهارت های مطالعه و يادگيری. 
مجتبی تمدنی. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب. 1395. 258ص. وزيری. 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدي: مهارت های مطالعه، آموزش و يادگيری، دانش آموزان، امتحانات 

چكيده: نويسنده بر مديريت اضطراب امتحان از ابتدا تا انتهای دوره تحصيلی تمركز دارد و در رابطه با مباحثی 
چون مديريت زمان، ايجاد انگيزه، طرح و تحليل سؤال امتحان، مهارت های خالصه نويسی،  بهبود حافظه، مقابله 
با اضطراب و يادگيری گروهی مطالبی را ارائه داده است. نگارنده برای موفقيت در امتحان، به نكته هايی درمورد 

مهارت ها و فرصت ها اشاره كرده است تا دانش آموز از درس خواندن و امتحان دادن لذت ببرد. 

91. اسنوک هريس، اليزابت. چگونه پژوهش را بياموزيم: پژوهش های كارآگاهی: بررسی صحنه های جرم 
و جنايت، راهنمای آموزشی برای نوجوانان. رضا روحانی، فريبا شريفی. تهران: ديبايه.1394.  112ص. رحلی. 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدي: پژوهش، جرم و جنايت، اسناد و مدارک، جرم  شناسی 

چكيده: آزمايش ها و موضوع های پژوهشی كه در اين كتاب با آن ها آشنا می شويد، همان روش های علمی هستند 
كه كارآگاهان جرم شناس، در محل حادثه برای گردآوری مدارک و شواهد به كار می برند. با اين تفاوت كه جنايتی 
اتفاق نيفتاده است و مخاطب تحت فشاری كه پليس هنگام وقوع جرم قرار می گيرد نيست. با به كارگيری اين 
روش ها و استفاده از ابزارهايی ساده، مخاطب می تواند نحوه پخش شدن خون، انگشت نگاری، نحوه تشخيص انواع 

جوهر خودكار، نحوه شكستن برخی اشياء و بسياری موارد ديگر را آزمايش كند. 

92. پيرس، چارلز. چگونه پژوهش را بياموزيم: چگونه دانش آموزانی پژوهشگر تربيت كنيم؟. رضا 
روحانی. تهران: ديبايه.1394.  184ص. رحلی. 

مخاطب: معلم/ دانشجو معلمان 
كلمات كليدي: روش شناسی پژوهش، فنون و ابزار پژوهش، راهنمای آموزشی 

چكيده: كودكان پيش از ورود به مدرسه كشف های تازه می كنند و درپی آن سؤال طرح می كنند، به جست و 
جوی پاسخ می روند، از ديگران می پرسند و يافته هايشان را به اشتراک می گذارند. كتاب پيش رو می كوشد، برای 
تقويت اين حس در دوران مدرسه و درآميختن پژوهش با برنامۀ درسی رسمی آموزشی روش هايی عملی ارئه 
دهد. در بخش اول كتاب شيوۀ آماده سازی كالس و دانش آموزان برای پژوهش مطرح می شود. نحوۀ نهادينه  كردن 
عالقه به پژوهش با انجام پژوهش های داخل و خارج از كالس نيز در بخش دوم توضيح داده می شود. بحث روش 

ارزشيابی و ابزار آن نيز در فصل سوم آمده است. 
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93. جهدی  كلوانق، هادی/ حسن زاده، ناصر. چگونه دانش آموزانی شاد داشته باشيم؟. تبريز: پژوهش های 
دانشگاه.1394.  168ص. وزيری. 
مخاطب: معلم/ ساير كارشناسان 

كلمات كليدي: بهداشت روانی، فعاليت های فوق برنامه، روان شناسی 

چكيده: ايجاد مدرسۀ بانشاط و داشتن دانش آموزانی شاد از دغدغه های امروزی مدرسه ها و خانواده هاست. كتاب 
حاضر می كوشد در ابتدا با تعريف شادی مفهوم آن را در ذهن مخاطب روشن سازد. سپس با ذكر عوامل مؤثر بر 
شادی دانش آموزان در خانواده ، مدرسه و كالس درس، نكته های مربوط به هر محيط و شادسازی دانش آموزان در 
آن ها را گوشزد كند. به اين ترتيب، كتاب شامل راهكارهايی دربارۀ انواع فعاليت هايی است كه به منظور شادسازی 

محيط های اطراف دانش آموزان می توان آن ها را پياده سازی واجرا كرد. 

94. تيم نويسندگی دانشگاه UFA. چگونه يادگيری رابه سرگرمی تبديل كنيم؟. اكرم قيطاسی. تهران: 
مؤسسه فرهنگی منادی تربيت. 1395. 128ص. رقعی. 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدي: مهارت  های مطالعه، يادگيری، روان شناسی، راهنمای آموزشی 

چكيده: چنانچه يادگيری به سرگرمی تبديل شود، يادگيرنده از آن لذت می برد و خسته نمی شود. كتاب حاضر 
در چهار بخش می كوشد به مخاطب كمک كند بتواند از يادگيری به عنوان سرگرمی لذت ببرد. دربخش اول، 
مخاطب با خودش و فرايندهای ذهنی بيشتر آشنا می شود و با شناخت هوش های چندگانه، نقاط ضعف و قوت خود 
را می شناسد. در بخش بعد سازگاری با ديگران را می آموزد كه يكی از بهترين راه های يادگيری است. در بخش 
سوم با عنوان »نكاتی دررابطه با تفكر و حافظه«، مخاطب اين موضوع را در قالب چندين بازی تمرين می كند. 

بخش آخر نيز به محيط يادگيری و نقش آن در تبديل يادگيری به سرگرمی اختصاص دارد. 

95. بازان، تونی. حافظه ات را به كار بينداز: ذهن خود را بهتر بشناسيد تا بتوانيد قدرت ذهن و 
حافظه خود را افزايش دهيد. محمدجواد نعمتی. تهران: پل.1394.  272ص. رقعی. 

مخاطب: والدين/ معلم 
كلمات كليدي: حافظه، تمرين ها، انديشه و تفكر 

چكيده: حافظه ظرفيت بااليی دارد و در صورتی كه راه های استفاده از آن را بدانيم، می توانيم بهرۀ زيادی از 
حافظه ببريم. كتاب حاضر به حافظه، روش اصلی تقويت آن و چگونگی استفاده از نقشۀ ذهنی در به خاطر سپاری 
می پردازد. در فصل های 1 تا 9، به منظور تعيين ظرفيت كنونی حافظۀ مخاطب، انواع فعاليت های سنجش و تست 
حافظه ارائه و اولين روش های تقويت آن اعالم می شوند. در بخش دوم كتاب، روش اصلی تقويت حافظه معرفی 
می شود و روش هايی برای افزايش بهرۀ هوشی، به خاطر سپردن شماره های تلفن، برنامه ها و قرارها، تاريخ ها و 
رويدادهای مهم می آيند. بخش سوم با معرفی روش استثنايی تقويت حافظه، يعنی»نقشه های ذهنی«، اصول 

مربوط به آن و فعاليت های بسياری كه به تمرين تقويت حافظه مربوط می شوند را در برگرفته است. 

96. مالس، دوبر اوكا و ...]و ديگران[. حقوق كودک را بشناسيم و با آن زندگی كنيم!: دست نامه آموزش 
حقوق كودک در دبستان و دبيرستان. زهره قايينی، ويدا محمدی. تهران: مؤسسه فرهنگی- هنری - پژوهشی 

تاريخ ادبيات كودكان. 1395. 376ص. رحلی. 
مخاطب: والدين/ معلم/ مدير/ مشاور 

كلمات كليدي: حقوق فردی و اجتماعی، قوانين، روابط بين فردی 

چكيده: همۀ مردم بايد حقوق كودک را بشناسند و برای اجرای آن در جامعه بكوشند. كتاب حاضر حقوق كودک و نوجوان را 
به خود آن ها و به اوليا و معلمان می شناساند تا بتوانند فضايی از تفاهم و دوستی بسازند. در بخش اول كتاب، نويسنده با معرفی 
و بيان حقوق كودک و الزمۀ آموزش آن، به نقش كتاب خانه ها و انواع ديگر محيط های اجتماعی در حفظ اين حقوق می پردازد. 
سپس برخی نمونه های نقض حقوق كودک و نيز پيمان نامۀ حقوق كودک را می آورد. در بخش دوم نيز انواع حقوق كودک 
برشمرده می شوند: حق سالمتی، برابری، حفظ هويت، برخورداری از محيط سالم، بازی كردن، كودكی كردن، آموزش و... .
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97. عبادی، موسی/ ملكی، شيما. درس پژوهی و توسعه حرفه ای معلم. همدان: فراگير هگمتانه. 1395. 
182ص. وزيری. 
مخاطب: معلم 

كلمات كليدي: فعاليت های پژوهشی، تحقيق علمی، بهسازی آموزش 

چكيده: يكی از راه های بازانديشی در روش ها كه معلمان با مشاركت يكديگر می توانند به كار گيرند، فرآيند 
درس پژوهی است. درس پژوهی روند تغيير در مدرسه را تسهيل می كند و همان طور كه از نامش پيداست، 
پژوهش در درس يا تدريس پژوهی است. كتاب پيش رو در هفت فصل انواع روش های تحقيق، پيشينه و 
پيش نيازهای درس پژوهی، مدل های درس پژوهی در جهان و ايران، نكات مهم در گزارش نويسی و بخش های 
مختلف گزارش درس پژوهی را تشريح می نمايد. در ادامه تهيه گزارش در محيط الكترونيكی را به صورت كامل 
توضيح می دهد و در انتها خالصه ای از مقاله های نقش جشنواره های درس پژوهی در توسعه حرفه ای معلمان 

را ارائه می نمايد. 

98. سركارآرانی، محمدرضا. مدارس يادگيرنده: درس پژوهی، ايده ای جهانی برای بهسازی آموزش و 
غنی سازی يادگيری. تهران: مرآت. 1395. 304ص. وزيری. 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدي: پژوهش، آموزش و يادگيری 

چكيده: درس پژوهی، پژوهشی مدرسه محور در بستر كالس درس است كه بر چرخۀ يادگيری گروهی، كيفی، 
مشاركتی و مداوم كارگزاران آموزشی استوار است. اين كتاب مجموعه ای از مقاله های نويسنده دربارۀ درس پژوهی 
)مطالعۀ درس( است كه چالش های دهۀ اخير و چشم اندازهای درس پژوهی در ايران را بررسی و راهكارهايی عملی 
برای اجرای مؤثرتر آن پيشنهاد می نمايد. در ابتدای هر فصل، نقشه ای مفهومی آمده كه دربردارندۀ نمای كلی آن 

فصل است. 

99. آقازاده، محرم/ سنه، افسانه. مدارس يادگيرنده: كاربرد هوش های چندگانه در كالس درس. تهران: 
مرآت. 1395. 328ص. وزيری. 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدي: مدارس، كالس درس، هوش های چندگانه 

چكيده: نظريه هوش های چندگانه به آموزگاران فرصت می دهد كه انديشه های خود در باره   موفقيت كالسی 
را گسترش دهند و هر چه بهتر جوابگوی نيازهای يادگيری دانش آموزان در كالس درس باشند. در كتاب حاضر 
با تبيين نظری هوش های چندگانه، چگونگی همگام شدن تدريس بر پايه قابليت های يادگيرندگان نشان داده 
می شود. كتاب حاضر دارای 12 فصل است كه در آن خواننده هر يک از هوش ها را شناخته و توانايی ياد گيرندگانی 

را كه هوش يا قابليت خاصی دارند را مورد توجه قرار می دهد. 

مهارت های اساسی برای مديران محيط های آموزشی  اما.  باک،  ايسلس  نيواستيد، شلی/   .100
كودک محور. علی ايمانی، فلكناز آتشی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.1394.  208ص. وزيری. 

مخاطب: مدير 
كلمات كليدي: مديران، مهارت های آموزشی، مهارت رهبری 

چكيده: مديران در مراكز آموزشی دانش آموز محور بايد بتوانند از مهارت های شخصی و حرفه ای كمک گرفته 
تا مطمئن شوند بهترين خدمات ممكن را فراهم می كنند. در اين كتاب، به چگونگی توانايی مديران در توسعۀ 
مهارت های اصلی رهبری برای مديريت محيط های آموزشی توجه شده است. مؤلفان، ده مهارت اساسی را برای 
پشتيبانی از اين مديران خالصه نموده و توصيه هايی را ارائه می كنند به طوری كه يک مدير دارای اعتماد به نفس، 
قاطع و با شهامت شود. اين كتاب نظريۀ مديريتی را توضيح داده و به شما كمک خواهد كرد مهارت های خود را 

توسعه دهيد. 
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101. بازان، تونی. مهارت های مطالعه. محمدجواد نعمتی. تهران: پل.1394. 228ص. رقعی. 
مخاطب: معلم 

كلمات كليدي: يادگيری، خواندن 

چكيده: دربارۀ تندخوانی و تكنيک های برتر تقويت حافظه مطالب زيادی نوشته شده اند. كتاب حاضر در همين باره 
می كوشد مخاطب را با مهارت های مطالعه با كمک نقشه بندی ذهنی، آماده كند. محتوای كتاب در هفت فصل 
خالصه شده است: در فصل اول، نويسنده شگفت انگيز بودن مغز را برای مطالعه گوشزد می كند. در فصل دوم، 
مشكالت و موانع ذهنی، حسی و فيزيكی مربوط به مطالعه بررسی می شوند. فصل سوم شامل روشی هشت مرحله ای 
به منظور آمادگی برای مطالعه است. فصل چهارم تندخوانی را معرفی می كند و در فصل ششم تكنيک های تقويت 
حافظه معرفی می شوند. در فصل بعد، موضوع اصلی كتاب كه معرفی و آموزش روش »نقشۀ ذهنی« است مطرح 
می شود و در فصل آخر نويسنده می كوشد مهارت مطالعه را در مخاطب با استفاده از روش نقشۀ ذهنی متحول كند. 

102. هوشنگی، مجتبی/ كريم پور، مريم. نقش روش تدريس و اخالق معلم بر دانش آموزان. بجنورد: 
گسترش علوم نوين. 1395. 105ص. وزيری. 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدي: راهنمای تدريس، مهارت های آموزشی، مهارت های رفتاری 

چكيده: يكی از مهم ترين ويژگی ها درمورد معلمان، ُحسن خلق آنان است. كتاب حاضر با تأكيد بر تأثير اخالق 
معلمان بر عملكرد دانش آموزان، می كوشد با تعريف اخالق، عوامل مؤثر بر پيشرفت دانش آموزان را در اين زمينه 
گوشزد كند. كتاب به انواع رابطۀ معلم و شاگرد، اهداف آموزشی از نظر بلوم، بيان الگوهای تدريس، و مفاهيم مهم 
در فعاليت های بعد از تدريس مثل اندازه گيری، ارزشيابی، هدف از آن و ارزشيابی تشخيصی اشاره می كند و در 

نهايت نيز پيشنهادهای كاربردی ارائه می دهد. 

103. بازان، تونی. نقشه های ذهنی برای بچه ها، روشی برای مرور بهتر درس ها. محمدجواد نعمتی. 
تهران: پل.1394.  118ص. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز/ معلم 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: مهارت های مطالعه، يادگيری، انديشه و تفكر 

چكيده: استفاده از نقشۀ ذهنی برای يادگيری مطالب از روش های جديد يادگيری وبه خاطر سپردن محسوب 
می شود كه می تواند مشكالت ذهنی را برطرف كند. كتاب حاضر با پيشنهاد و معرفی ايدۀ نقشه ذهنی به 
دانش آموزان، در رفع مشكالت تحصيلی مثل خوانش پريشی كمک می كند. كتاب در هفت فصل به مخاطب 
می آموزد چگونه بهتر و راحت تر مرور كند، نقشه بندی ذهنی را به عادت تبديل كند و منظم باشد. در فصل چهارم، 
نمونه هايی برای نقشه بندی ذهنی درس هايی مثل ادبيات، تاريخ، انگليسی و جغرافی ارائه می دهد و در نهايت، 

دانش آموز را تشويق می كند با كاربرد نقشۀ ذهنی در درس خواندن، بتواند بر امتحان ها غلبه كند. 

104. كاوی، شون. هفت عادت نوجوانان موفق. محبوبه ساطع. اصفهان: ويراسته.1394.  56ص. رقعی. 
مخاطب: معلم/ مشاور 

كلمات كليدي: روان شناسی نوجوان، موفقيت، عادت ها، شكست، فنون و ابزار 

چكيده: برای داشتن يک زندگی پرنشاط و دلپذير، برای آن كه بتوانيد سررشته امور زندگی را دست بگيريد، بايد 
كارهايی انجام دهيد و عادت هايی كسب كنيد. برای رسيدن به زندگی مطلوب، الزم است ذره ذره انرژی، مهارت، 
رغبت، خيال و تصميم به كار گرفته شود. در اين كتاب نويسنده هفت عادت و عامل موفقيت يا شكست را برای 
نوجوانان مطرح كرده است و معتقد است اين "هفت عادت" به آن ها قدرت می دهد كه قربانی اوضاع و شرايط 
نشوند و بر اوضاع مسلط شوند. با اين هفت عادت نوجوان می تواند در ارتباط با ديگر آدم ها مؤثر باشد و در گذر 
زمان از مسير زندگی ابزاری را بشناسد و كارهايی را فرا بگيرد كه به او حق انتخاب بدهد تا بتواند به خواسته ها، 

روياها و هدف هايش برسد. 
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105. پترسون، كتی. 55 وضع دشوار تدريس  )10 راه حل قدرتمند برای تمام چالش های كالس 
درس(. مرتضی عباسی، امين براتيان...]و ديگران[. مشهد: ارسطو. 1395. 180ص. وزيری. 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدي: تربيت معلم، روش تدريس، راهنمای آموزشی 

چكيده: در اين جستار با بررسی مشكالت تدريس در مدارس، به معرفی و شرح راه حل های قدرتمند برای تقويت 
آموزش مؤثر با تأثيرپذيری صحيح و گسترش دانش و افزايش مهارت های دانش آموزان پرداخته می شود. شناخت 
ويژگی دانش آموزان و بهره مندی از تدريس متنوع و نيز استفاده از كتاب های مصور برای تدريس، از فنونی هستند 

كه در كتاب درباره آن ها توضيح داده شده است. 

106. نجفی مهياری، علی. آيات برگزيده  سوره های قرآن كريم. تهران: سيب صادق)ع(. 1395. 112ص. وزيری. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم 
كلمات كليدي: تعاليم قرآن، ترجمه ها، سوره ها 

چكيده: نويسنده آياتی از قرآن كريم را كه باعث تحول در وجود وی شده است در اين مجموعه گردآوری كرده 
است. در فصل اول آيات برگزيده سوره های جزء اول تا دوازدهم آمده است و در فصل دوم برگزيده سوره های جزء 
دوازده تا هجدهم بررسی می شود. در ادامه فصل سوم آيات سوره های جزء هجده تا بيست و سوم و فصل چهارم 
به سوره های جزء بيست و سوم تا بيست و ششم پرداخته است و تا پايان كتاب همه جزء های قرآن كريم تا جزء سی 

گنجانده شده و همه آيات با معنی فارسی ذكر شده است. 

107. بهجت، احمد. داستان های حيوانات در قرآن كريم. سيدمحمدحسين حسينی. تهران: آرايان.1394. 
370 ص. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: قرآن، داستان های قرآنی 

چكيده: كتاب حاضرشامل داستان هايی برگرفته از قصه های قرآنی است كه از زبان حيوانات موجود در خود قرآن 
روايت می شود. در برخی موارد به آيات نيز استناد شده است. 

108. موسوی گرمارودی، افسانه. دايرة المعارف پيامبران. تهران: محراب قلم. 1395. 138ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: پيامبران، زندگی نامه ها، دايرة المعارف 

چكيده: كودكان به شنيدن و خواندن داستان زندگی پيامبران عالقه دارند. كتاب حاضر دايرة المعارفی است از 
زندگی همۀ پيامبرانی كه نام آن ها در قرآن آمده است. در مورد هر پيامبر، ابتدا خالصه ای از شرح حال و لقب آن 
پيامبر آمده و سپس داستان زندگی او به طور مفصل توضيح داده شده است. پيامبران معرفی شده در اين مجموعه 
عبارت اند از: آدم )ع(، ادريس )ع(، ابراهيم)ع(، ايوب )ع(، موسی )ع(، يونس )ع(، سليمان )ع(، عيسی )ع(، زكريا)ع(، 

الياس)ع( و ... . 

قــــــرآن                                      
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109. پناهی، سيما. قرآن مصور برای كودكان2 )به همراه شعرو داستان های جذاب از جز دوم 
قرآن(. كرج: آوای ويانا. 1395. 60ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: ترجمه های قرآن، داستان های قرآنی 

چكيده: كودكان به خاطر داشتن ضمير پاک و درون مطهر، آمادۀ اثرپذيری از قرآن هستند. كتاب حاضر مجلد دوم 
از مجموعه ای 30 جلدی است كه هر جلد آن شامل آيات برگزيدۀ يک جزء از قرآن است و اين جلد كه ترجمۀ برخی 
از آيات جزء دوم قرآن كريم است، می كوشد با ترجمه ای ساده و روان از آيات، مفاهيم و پيام های قرآنی را در ذهن و 
دل كودكان ثبت و ضبط كند. رسم الخط اين كتاب مطابق كتاب درسی و كم عالمت است. در انتهای هر بحث نيز 
بخشی با عنوان »فعاليت« در نظر گرفته شده است كه كودكان را به تجزيه و تحليل آيۀ آن بخش ترغيب می كند. 

110. رزاقی، عبداهلل. قرآن و سخنوران. تهران: كمال انديشه. 1395. 622ص. رقعی. 
مخاطب: معلم 

كلمات كليدي: قرآن، شعر مذهبی، شعر فارسی 

چكيده: در اين اثر نويسنده با نگاهی به جنبه های اجتماعی و بشردوستانه قرآن، در گفتار، اشعار، اقتباس ها و 
اشارات مرتبط با قرآن بزرگان ادب فارسی تفحص نموده و مباحث مربوطه را كه گاهی درباره يک يا دو آيه مرتبط 

و گاهی بخشی از يک آيه می باشند به ترتيب حروف الفبا گردآوری نموده است. 

111. حيدری  ابهری، غالمرضا. مهربان ترين پيامبر. تهران: محراب قلم. 1395. 170ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: پيامبران، زندگی نامه ها، شيوه زندگی 

چكيده: داستان زندگی حضرت محمد)ص( خواندنی است. اين كتاب كوشيده است در 10 فصل مخاطب را 
به طور كامل با پيامبر آشنا كند. فصل اول به شرح زندگی پيامبر و فصل دوم به سبک زندگی او می پردازد. در 
فصل سوم سخنان وی آمده است. در فصل های چهارم و پنجم حكايت های كوتاه و بلندی دربارۀ ايشان به چشم 
می خورند. فصل شش به قصه گويی های پيامبر و فصل هفت به پيامبر در قرآن پرداخته اند. پاسخ به سؤاالت شما 
دربارۀ پيامبر، آثار تاريخی مذهبی مكه، و آثار تاريخی مذهبی مدينه، به ترتيب عنوان های فصل های بعدی هستند. 

112. ضرغاميان، مهدی. دايرة المعارف محيط زيست و زندگی. تهران: محراب قلم. 1395. 98ص. خشتی. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم 
كلمات كليدي: محيط زيست، تربيت، رفتار اجتماعی 

چكيده: محيط زيست به توجه و نگهداری ويژه نيازدارد، درحالی كه انسان ها ناخواسته در حال نابودی آن هستند. 
نويسندۀ كتاب حاضر معتقد است كودكان و نوجوانان بهترين افرادی هستند كه می توانند اين خطر را دور كنند. 
به همين منظور در كتاب خود می كوشد مخاطب نوجوان را با معنا و مفهوم محيط زيست، رابطۀ انسان با آن، 
چهره های محيط زيست، عوامل نابودی آن، و همچنين دوستان محيط زيست )كودكان و نوجوانان( آشنا كند تا 
آنان را برای فرداهای كشور و سازندگی آن تربيت كرده باشد. مطالب كتاب با تصويرها همراه شده اند و خسته 

 كننده و يكنواخت نيستند. 
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113. آمان، كريستين/ آورو، پی ير. دانشنامه خانواده: اسرار انسان و تاريخ. مهدی ضرغاميان، مهناز عسگری. 
تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1395. 138ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: پرسش ها و پاسخ ها، دايرة المعارف، خانواده، اطالعات عمومی 

چكيده: كتاب حاضر يک دانش نامه برای خانواده است كه با هدف افزايش اطالعات عمومی و ارتقاء دانش فردی خواننده 
از يک سو به نوع كنجكاوی های مخاطب توجه می كند و از سوی ديگر زمينه های ارتقاء معلومات عمومی و فرهنگی در قرن 
حاضر را مورد توجه قرار می دهد. اين مجموعه حاصل تصاويری است كه عالوه بر زيباسازی صفحه های كتاب می توانند 
اطالعات متن را افزايش دهند و درِک تصوير روشنی از آن ارائه نمايند. اين كتاب در پنج بخش به نحوه شكل گيری 
انسان، زندگی اجداد ما، تاريخ سازان جهان، حوادث مهم تاريخ جهان و مهم ترين بناهای جهان اشاره كرده است. 

114. سمفورد، پاتريشيا/ ريبلت، ديويد ال. باستان شناسان جوان: باستان شناسی برای كاوشگران جوان. 
علی شريفی. تهران: ديبايه.1394.  64ص. رقعی. 

مخاطب: معلم/ دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: باستان شناسی، پژوهش های علمی 

چكيده: باستان شناسی يعنی مطالعه دربارۀ گذشتگان، شيوۀ زندگی آنان، شكل و قيافۀ ظاهری، ابزار و وسايل، و 
تمدن و فرهنگ  آن ها. آگاهی از اين موارد كمک می كند ما از توانايی ها و هنرهای گذشتگان برای زندگی بهتر بهره 
ببريم. كتاب حاضر مخاطب را با مفهوم و هدف باستان شناسی و روش هايی آشنا می كند كه باستان شناسان برای 
حفظ آثار باستانی و كشف رازهای گذشتگان به كار می برند. در ضمن، فرضيه سازی را نيز می آموزند. نويسندۀ كتاب 
می كوشد به اين سؤاالت پاسخ دهد كه باستان شناسان: »از كجا می فهمند در كجا بايد كاوش كنند، معمواًل چه 
چيزهايی پيدا می كنند، چگونه حفاری می كنند، با يافته هايشان چه كار می كنند و از كاوش هايشان چه می فهمند«. 

115. علوی كيا، محمد علی. تمدن های بزرگ جهان: تمدن روم باستان. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 
1395. 92ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: تمدن های بزرگ جهان، تاريخ جهان، جنگ های پونيک 

چكيده: مردم رم نيز مانند بسياری از ملل باستانی به افسانه های پيشينيان خود دلبسته بودند كه بر اساس آن دو 
برادر همزاد به نام رومولوس و روموس شهر رم را بنا كرده بودند. اين دو برادر توسط جادوگر پادشاه دزديده شده و در 
داخل سبد گذاشته و در رودخانه تيبر رها می شوند تا بميرند، اما نجات می يابند و گرگی ماده، آنان را چون مادر شير 
می دهد. اين كتاب در بخش اول به توضيح تاريخ روم باستان از نخستين ساكنان تا فروپاشی روم غربی می پردازد. 
در بخش دوم به تمدن رومی از سازندگان روم، زندگی رومی، خوراک و پوشاک، ارتش، اقتصاد رومی، ورزش و 
تفريحات رومی و هنرهای رومی می پردازد. در تمامی صفحات عكس های مربوط به هر مطلب گنجانده شده است. 

116. تومار، پاال بی بی. زمين. فرشته خادم الشريعه. تهران: ايرانشناسی.1394 . 32ص. رحلی. 
مخاطب: دانش آموز/ معلم 

پايه تحصيلی: هشتم، نهم 
كلمات كليدي: زمين شناسی، پژوهش های علمی 

چكيده: شناخت زمين و چگونگی شكل گيری آن موضوعی جالب توجه نوجوانان و جوانان است كه كتاب هايی هم 
دربارۀ آن منتشر شده اند. كتاب حاضر مخاطب را با زمين، چگونگی شكل گيری، تكامل حيات بر زمين، شكل و اندازۀ آن، 
ساختار و تركيبات آن، چرخش زمين، تأثير ماه و خورشيد بر آن، گرانش زمين، سنگ های زمين، چرخه های آن و موارد 
جزئی تر دربارۀ زمين آشنا می كند. مطالب كاماًل با تصوير های بزرگ و دقيق همراه هستند تا مخاطب به طور ملموس تری 

موضوع را درک كند. در انتهای كتاب چند پرسش از مطالب گفته شده و نيز نمايه الفبايی گنجانده شده است. 

مطالعات اجتماعی                                      
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117. بكايی، حسين. نياكان ما: زنگ ها و راه ها: سرگذشت بازرگانی در ايران. تهران: كانون پرورش    

فكری كودكان و نوجوانان. 1395. 44ص. رحلی. 
مخاطب: معلم 

كلمات كليدي: ايران شناسی 

چكيده: هر انسانی دوست دارد دربارۀ فرهنگ و تمدن سرزمين خويش بداند و چه خوب است كه اين آشنايی از 
كودكی حاصل شود. در اين كتاب به سرگذشت بازرگانی در ايران، در محدودۀ زمانی بعد از ورود اسالم به ايران، 
پرداخته شده است. نويسنده سعی دارد بازرگانی را تعريف كند، دربارۀ بازرگانی داخلی، خارجی، اسالمی، وقفی، 
دريايی و نيز راه ابريشم توضيح دهد: از ورود ايران به عرصۀ تجارت جهانی و آغاز بازرگانی مدرن نيز سخن 
گفته است. كتاب به گونه ای تنظيم شده است كه متن و تصوير هر كدام در صفحه هايی جداگانه قرار گرفته اند و 

تصويرهای بزرگ و كاماًل مرتبط با متن، گويای محتوا هستند. 

118. حيدری راد، محسن. شماری از مشاهير و مفاخر استان كهگيلويه و بويراحمد. ياسوج: چويل. 
1395. 340ص. وزيری. 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدي: سرگذشت نامه ها، شاعران، پژوهشگران 

چكيده: آشنايی با مشاهير و مفاخر ايران زمين كمک می كند تا مطالعه كنندگان اين كتاب با تاريخ و مجاهدت های 
انسان های فرهيخته و نيز اسطوره های اين ديار آشنا شوند و تمدن چندين هزارساله كشورشان را بشناسند. اين 
مطالعه به معرفی و شرح زندگی شماری از پژوهشگران، شاعران، دانشمندان و نوابغ استان كهگيلويه و بويراحمد 

اختصاص دارد. 

119. مروتی، زهرا. تمدن های بزرگ جهان: فرهنگ و تمدن ايران در عصر قاجارها: اوضاع سياسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1395. 140ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز/ معلم 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: قاجاريان، فرهنگ و تمدن ايرانی، كاخ گلستان، معماری اسالمی 

چكيده: كتاب حاضر در پنج فصل مروری كوتاه بر اوضاع سياسی ايران در عصر قاجار از اصل و نسب قاجارها تا 
فرجام حكومت آن ها دارد. از جمله اوضاع اداری و اقتصادی را از انتخاب تهران به عنوان دارالخالفه تا درآمدهای 
حكومتی را بررسی می كند. به اوضاع اجتماعی و آداب و رسوم مردم از زندگی شهرنشينی، ايالت و عشاير، 
سرگرمی شاهان قاجار، سرگرمی مردم در قهوه خانه ها می پردازد. در آخرين فصل شخصيت های تاثيرگذار اين 

عصر مانند اميركبير، قائم مقام فراهانی و. . . با تصاوير مربوط به آن ها معرفی شده است. 

120. دوک، كيت. باستان شناسان جوان: كاوش باستان شناسی و كشف رازهای زندگی گذشتگان. 
علی شريفی. تهران: ديبايه.1394.  32ص. وزيری. 

مخاطب: دانش آموز/ معلم 
پايه تحصيلی: هفتم 

كلمات كليدي: باستان شناسی، تاريخ باستان، اكتشافات علمی 

چكيده: كشف رازهای زندگی گذشتگان به انسان كمک می كند پديده ها را بهتر بشناسد. كتاب حاضر ماجراهای 
گروهی باستان شناس است كه به دنبال كشف آثار به جای مانده از گذشتگان می روند. آن ها حتی از يک تكه ظرف 
شكسته نيز اطالعاتی دربارۀ روش زندگی گذشتگان به دست می آورند. اين كتاب به زبان نوجوانان و در قالب 
متن و تصوير تنظيم شده است و باستان شناسی را به زبان ساده و از محيط و وسايل اطراف و در دسترس آغاز 
می كند. مخاطب اصول و راه های اوليۀ كشف آثار و جمع آوری اطالعات دربارۀ آن ها را فرامی گيرد. اشيای سادۀ 
دور ريختۀ مردم، استخوان های دفن شدۀ يک حيوان يا تكه های سنگ و خاک، همگی سرنخ هايی از دورۀ خود 

به باستان شناس می دهند. 
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ماجراجويی  درباره يك  داستانی  گذشته:  در  كاوش  جوان:  باستان شناسان  كارولين.  جيمز،   .121
باستان شناسی. علی شريفی. تهران: ديبايه.1394.  56ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز/ معلم 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: باستان شناسی، اكتشافات علمی، داستان 

چكيده: باستان شناسی يعنی مطالعه دربارۀ گذشتگان، شيوۀ زندگی آنان، شكل و قيافۀ ظاهری، ابزار و وسايل، و 
تمدن و فرهنگ  آن ها. كتاب حاضر داستانی است علمی دربارۀ يک ماجراجويی باستان شناسی. نوجوان داستان 
در نقش يک كاراگاه، ابتدا محلی را كشف می كند و اجازۀ حفاری آن را می گيرد. سپس به جمع آوری آثار و نمونه 
می پردازد. در آزمايشگاه نمونه ها را می آزمايد، با تيم كاوش همراه می شود، آثار را تاريخ گذاری می كند و يافته ها را 
در كنار هم می گذارد و نتيجه می گيرد. در نهايت موفق می شود بخشی از تاريخچۀ شهرش را به مردم بشناساند. 

122. جان هک ول، دبليو. باستان شناسان جوان: كندوكاوی در گذشته: كاوش در محوطه های باستانی. 
علی شريفی. تهران: ديبايه.1394.  56ص. رقعی. 

مخاطب: دانش آموز/ معلم 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: باستان شناسی، پژوهش های علمی 

چكيده: كتاب حاضر مخاطب را با روش ها و فرايندهای صحيح باستان شناسی، نقش و وظايف اعضای گروه  های 
هيئت  »اعضای  بدهد:  نوجوان  مخاطب  به  اطالعاتی  چنين  می كوشد  نويسنده  می كند.  آشنا  باستان شناسی 
باستان شناسی، چگونگی آغاز حفاری، درک ارزش مواد فرهنگی و ديگر يافته های باستانی، گنجينه های معابد، 

چگونگی زندگی در كاوش، تقسيم بندی و طبقه بندی يافته ها، وسرانجام كار باستان شناسی«. 

123. جهانگيريان، عباس. نياكان ما: مدرسه ی فرشتگان: سرگذشت پزشكان ايرانی. تهران: كانون 
پرورش فكری كودكان و نوجوانان. 1395. 44ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز/ معلم 
پايه تحصيلی: نهم 

كلمات كليدي: علوم پزشكی، دانشمندان ايرانی، داروسازی، طب اسالمی 

چكيده: اين كتاب با ارائه تصاوير و در قالب داستان به سرگذشت پزشكان مشهور ايرانی از زمان ساسانيان تا انقالب 
مشروطه و آثار و كشفيات آن ها پرداخته است. در انتهای كتاب به معرفی پزشكان معروف ايرانی مانند دكتر غالم علی 
پيمان استاد دانشگاه پزشكی آريزونا امريكا، پروفسور مجيد سميعی رئيس بيمارستان علوم عصبی هانوفر آلمان، پروفسور 

توفيق موسيوند رئيس بخش قلب و عروق انستيتو تحقيقات قلب دانشگاه اوتاوا كانادا و. . . پرداخته است. 

124. مالحاجی آقايی، محمدحسن. آموزش خط تحريری 1. تهران: كلک معلم ساجدی.1394.  56ص. 
خشتی كوچک. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: خط، خوشنويسی 

چكيده: كتاب حاضر از مجموعۀ چهار جلدی »خط تحريری«،  راهنمای زيبانويسی است.  نويسنده ابتدا توصيه های 
عملی دربارۀ چگونگی تحريری نوشتن ارائه می دهد. سپس طبقه بندی حروف الفبا را در خط تحريری می آورد. بعد از 
آن، از اولين حرف الفبای فارسی يعنی»آ« شروع به آموزش می كند و تمرين هايی با اين حرف می دهد. آموزش در 

اين جلد تا حروف »ص ض ط ظ« پيش می رود. 
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125. مالحاجی آقايی، محمدحسن. آموزش خط تحريری 2. تهران: كلک معلم ساجدی.1394. 48ص. 
خشتی كوچک. 

مخاطب: دانش آموز/ معلم 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: خوشنويسی، خط، هنر 

چكيده: خط تحريری هنری است كه فراگيری آن بين ايرانيان رواج دارد و افراد بسياری از سن كودكی به اين 
هنر ابراز عالقه می كنند. كتاب حاضر جلد دوم از مجموعۀچهار جلدی »خط تحريری«، راهنمای زيبانويسی است. 
آموزش در اين جلد به حروف »ی«، »ج چ ح خ«، »ع غ« و »م« اختصاص دارد. بعد از پايان آموزش حروف، 

تمرين های دورۀ واژه ها آمده اند. تا پايان كتاب تمرين های دو جلد اول در قالب كلمه دوباره مرور می شوند. 

126. مالحاجی آقايی، محمدحسن. آموزش خط تحريری 3. تهران: كلک معلم ساجدی.1394.  48ص. 
خشتی كوچک. 

مخاطب: دانش آموز/ معلم 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: خط، خوشنويسی 

چكيده: خط تحريری هنری است كه فراگيری آن بين ايرانيان رواج دارد و افراد بسياری از سن كودكی به اين 
هنر ابراز عالقه می كنند. كتاب حاضر جلد سوم از مجموعۀ چهار جلدی »خط تحريری«، راهنمای زيبانويسی است. 
آموزش در اين جلد به كلمات اختصاص دارد. در واقع، آموخته های دو جلد اول مرور می شوند. چنانچه هنر آموزی 

بخواهد مروری كلی بر تمرين های خط تحريری داشته باشد، اين كتاب به او كمک می كند. 

127. مالحاجی آقايی، محمدحسن. آموزش خط تحريری 4. تهران: كلک معلم ساجدی. 1394. 48ص. 
خشتی كوچک. 

مخاطب: دانش آموز/ معلم 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: خط، خوشنويسی 

چكيده: خط تحريری هنری است كه فراگيری آن بين ايرانيان رواج دارد و افراد بسياری از سن كودكی به اين هنر 
ابراز عالقه می كنند. كتاب حاضر جلدچهارم از مجموعۀ چهار جلدی »خط تحريری«، راهنمای زيبانويسی است. 
آموزش در اين جلد به جمله نويسی اختصاص دارد. نويسنده توضيحاتی دربارۀ فاصله ميان كلمات در جمله نويسی 
تحريری می دهد. همچنين، توصيه هايی دربارۀ برخی حروف در جمله می آورد. سپس تمرين جمله نويسی را شروع 
می كند و در پايان هر تمرين، نكتۀ مربوط به آن را می آورد. در صفحه های پايانی نيز چند متن و شعر به عنوان 

تمرين ارائه شده اند. 

128. مؤمن زاده، زهره. اصول زيبانويسی در خط تحريری. مشهد: انتشارات خراسان. 1395. 80ص. وزيری. 
مخاطب: دانش آموز 

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 
كلمات كليدي: خوشنويسی، خط نستعليق، هنرهای زيبا 

چكيده: زيبا نويسی يكی از عالقه های مشترک بسياری از انسان هاست. كتاب حاضر كه خط تحريری نستعليق را 
برای تمام عالقه مندان در بر دارد، ابتدا به آموزش حركت های سادۀ گردش دست در خط تحريری پرداخته است. 
در بخش های اول و دوم كتاب، آموزش شكل تحريری حروف الفبای فارسی آمده است. در بخش سوم اتصاالت 
دو حرفی حروف، در بخش چهارم كلماتی كه اتصاالت دو حرفی را دربر می گيرند و در بخش پنجم تعدادی جملۀ 

كوتاه و متن هايی به نثر و نظم گنجانده شده اند. 
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129. اميری، فريدون/ رستگار، مجيد. زيبا نگاری: براساس بخش خوشنويسی كتاب فرهنگ و هنر 
پايه هفتم متوسطه. شيراز: نويد شيراز. 1395. 64ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصيلی: هفتم 

كلمات كليدي: خوشنويسی، هنر، خط نستعليق 

چكيده: كتاب حاضردر راستای كمک به دانش آموز در يادگيری گام به گام خوش نويسی كتاب پايۀ هفتم، ابتدا با 
خط ريز توضيحاتی دربارۀ حروف كليدی و اتصاالت مهم آورده و سپس سرمشق را با خط نستعليق نوشته است. 

سپس در سطرهای پايين، سرمشق ها را به صورت كم رنگ گذاشته تا دانش آموز اندازه و ضخامت
 نوشته ها و حروف را به خوبی درک و تمرين كند. خط های پايين نيز برای تمرين بيشتر و نوشتن مستقل سفيد 

گذاشته شده اند. 

130. ساكا، كی سوكه. كاراكوری: چگونه مدل های كاغذی متحرک بسازيم. زينت صفدری. تهران: 
ديبايه.1394.  144ص. رحلی. 

مخاطب: دانش آموز/ معلم 
پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

كلمات كليدي: عروسک سازی، كاردستی با كاغذ، سرگرمی های آموزشی 

چكيده: كاراكوری واژه ای ژاپنی به معنی سازوكار است، اما امروزه اين واژه معمواًل به معنی عروسک های متحرک 
سنتی ژاپنی است كه بين قرن 17 تا 19 ميالدی در اين كشور بسيار رواج داشته است. در اين كتاب خواننده با 
پيشينه و مكانيسم كار و روش ساخت اين عروسک های متحرک آشنا می شود. كتاب از پنج بخش تشكيل شده 
است و شامل پيشينه اين هنر در ژاپن، معرفی مكانيسم ها و قوانين فيزيكی است. روش ساخت و الگوهای الزم 

برای ساخت برخی از نمونه های معرفی شده نيز در بخش های بعدی ارائه شده است. 

131. اكرمی، جمال الدين. كودک و تصوير 1. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. 1395. 442ص. رحلی. 
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: ادبيات كودک و نوجوان، تاريخ، تصويرها، ايران باستان 

چكيده: اين كتاب با نگاهی ويژه به تصويرگری كتاب های درسی و غيرداستانی، به گفت و گو درباره دوره های 
گوناگون فراهم سازی تصوير برای كتاب هايی می پردازد كه يا برای كودک فراهم شده است و يا آن كه كودكان 
در كتابخوانی های مدرسه ای و خانگی خود از آن بهره جسته اند. بخش های نخست اين كتاب به روايت تصويری 
در ايران باستان و نخستين كتاب های مصور اطالعاتی و ادبيات می پردازد. اين كتاب در هفت فصل به مباحثی 
چون كتاب نگاری در دوران قاجار، ادبيات و تصويرگری در سال های 1300 تا 1340، كتاب كودک و تصويرگری 

در دهه های 40 و 50، 60 و پس از آن می پردازد. 

132. رهبری لمری فرد، پدرام. هنر ملكه تمام علوم است. تهران: جنگل. 1395. 120ص. رقعی. 
مخاطب: دانش آموز/ معلم 

پايه تحصيلی: نهم 
كلمات كليدي: پژوهش های فرهنگی، علوم انسانی 

چكيده: هنر انعكاس تجارب هر نسل طبق قواعد، و ترجمان زندگی از نقطه نظری خاص است. هنر سرگرمی 
نيست بلكه خلق زيبايی است. كتاب حاضر با تأكيد بر نقش هنر در آموزش و پرورش، قدمت هنر را برابر با پيدايش 
انسان می داند و در هفت بخش به مباحث هنر و جايگاه آن، ارتباط هنر با ساير علوم و هنر از ديد فيلسوفان 

می پردازد. 
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.1395 .3D School.133 . جوان زرنق، احمد مدرسه سه بعدی
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

معرفي: اين نرم افزار قسمت های متفاوت بدن انسان را به صورت سه بعدی شبيه سازی كرده است به طوری كه 
مانند يک بازی رايانه ای می توان درون مدرسۀ سه بعدی گشت و قسمت های سه بعدی بدن را ديد. اين قسمت ها 
با صدای فارسی تشريح شده اند. همچنين، شرح آناتومی بدن انسان در يک كتاب ديجيتالی سه بعدی خالصه شده 
است كه با حركت موس رنگ سطرهای آن عوض می شود. همان سطر با صدای فارسی نيز خوانده می شود. در 
ضمن، با فشار يک دكمه كتاب می خوابد و ميز سه بعدی باز می شود و اندام يا سلول و ... در همان صفحه به صورت 
سه بعدی و تعاملی به نمايش در می آيد؛ به طوری كه با كليک روی هر اندام، می توان آن را حركت داد، چرخاند، 
صدای آن را شنيد و ... در تدريس كالمی هم می توان از اين كتاب استفاده كرد. كتاب مانند يک بازی سه بعدی برای 
موفقيت در آزمون های داخلی و مسابقات بين المللی ضروری است دانش آموزان تمرين هايی با مدل های گوناگون 

و متنوع حل كنند. در اين فيلم روش هايی ارائه شده اند تا دانش آموزان در حل مسائل مهارت بيشتری كسب كنند.

134 . وكيلی، ابوالفضل. آثار تاريخی ايران زمين زرين و سيمين . 1394.
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

معرفي: موضوع اين فيلم مستند مطالعۀ جامعی است پيرامون تاريخچۀ كشف فلز، معطوف به آثار ساخته شده از 
جنس طال و نقره. توضيح و معرفی كامل تاريخچۀ دستيابی ايرانيان به معدن از هزار سال قبل و استخراج فلزات 
مس، طال، نقره، آهن، و ساخت فلزات تركيبی معرفي: مفرغ، جنگ افزارهای تشريفاتی وكاربردی، لوازم زينتی و 
نيز مجموعه ای گران سنگ از صنايع و دست ساخته های اقوام مستقر در فالت ايران است كه از هزارۀ هفتم پيش 

از ميالد به جا مانده و از طريق حفاری های باستان شناسی به دست آمده و در موزه های ايران نگهداری می شود.

135 . شركت انديشمندان جوان شباهنگ. آسمان نما. 1395.
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

معرفي: اين دستگاه يكی از وسايل قدرتمند شبيه سازی در جهان است و از طريق آن می توان تمام اجرام سماوی 
مانند ستارگان، صور فلكی، سيارات و كهكشان ها را به همراه فيلم های سه بعدی از فضانوردان و شكل گيری 
سيارات، به مخاطبان نمايش داد. بيش از سی سال است كه در كشور های توسعه يافتۀ جهان از آسمان نما به 

عنوان وسيلۀ كمک آموزشی استفاده می شود.

136 . بوری، محمدرضا. دستگاه آموزشی قرآنی معلم همراه 6. 1395.
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

معرفي: دستگاه الكترونيكی دارای نمايشگر وگيرنده راديو اف ام دارای حافظه و گارانتی حاوی موضوعات زير 
است: تالوت كل قرآن قاريان مختلف، ترجمه،400 ساعت تفسير، آموزش قرآن كودک، بيش از صد قصه كودک، 
آموزش تجويد ونغمه شناسی، روش حفظ قرآن، ادعيه مفاتيح، نهج البالغه وصحيفه سجاديه با ترجمه، آموزش 
احكام ضروری، حدود500 مداحی و سرود ويژه 14معصوم، تواشيح، انواع اذان، صدها نكته اخالقی زيبا ازبزرگان، 
بخش ويژه امام زمان )سرود و پاسخ به شبهات(، صداهای خاطره انگيز دفاع مقدس، دروس فارسی و عربی و زبان 
و قرآن دبستان و دبيرستان، سرودهای آوای مدرسه، بخش تغذيه، آموزش انگليسی و عربی درسفر، قرائت غزليات 

حافظ و گلستان سعدی

منابع آموزشی منتخب  غير مكتوب                                      



137 . شركت داده پردازی شعله آريا. كيف الكترونيك آريا نسخه ويندوز. 1394.
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

معرفي: شامل كليه كتابهای درسی دوره متوسطه اول بهمراه صدها فيلم آموزشی، تمرين های تعاملی، كتاب 
گويا، آزمون، تورهای مجازی است. اين محتوا دانش آموز را قادر می سازد تا مفاهيم درسی را در محيطی شاداب تر 
و با عمق يادگيری بيشتر فرا بگيرد و همچنين معلمين می توانند در كالس های هوشمند با بهره گيری از اين محتوا 
شادابی و نشاط را در كنار يادگيری سريع تر و عميق تر برای كالس درس خود به ارمغان بياورند. اين لوح فشرده 

فقط بر روی سيستم عامل ويندوز قابل نصب و راه اندازی است.

138 . شركت صنايع آموزشی. مجموعه مدل سازی ساختمان. 1395.
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

معرفي: اين وسيله شامل سه قالب پالستيكی آجر سازی، چهار قوطی گچ و پودر رنگ، 12 تيغۀ چوبی، قطعات 
مقوايی مصور در و پنجره و ساير متعلقات )خط كش، پيمانۀ مدرج اندازه گيری، آبرنگ، قلم مو، چسب چوب، كاسه 
و قاشق پالستيكی و مداد(، همراه با كتاب راهنماست كه برای آموزش اصول طراحی در رشتۀ ساختمان، ساخت 

ماكت های ساختمان و شهر سازی، و همچنين تقويت تفكر خالق برای افراد باالی 10 سال مناسب است.

139 . شركت سامانه های هوشمند پيشگامان شريف. هوشمندسازی وايت برد. 1395.
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

معرفي: اين دستگاه قابليت هوشمند سازی و لمسی سازی تصوير تابيده شده از ديتاپروژكتور بر وايت بردهای 
معمولی، ديوار، پرده نمايش و ... را دارد و در مدارس، دانشگاه ها و كليۀ محيط های آموزشی، برای باال بردن كيفيت 
و جذابيت آموزش به كار می رود. همچنين، نمايشگرهای LCD و LED  را بدون نياز به ديتاپروژكتور، لمسی 
و هوشمند می نماياند. اين محصول برای بردهای هوشمندگران قيمت جايگزين مناسبی است و عالوه بر همان 
كارايی، از چندين جهت بر آنها برتری دارد؛ از جمله: كاليبراسيون كاماًل خودكار و آسان فقط با يک كليک، نياز 
نداشتن به كاليبر مجدد در هر بار راه اندازی سيستم، دخالت نداشتن كاربر با قسمت فيزيكی دستگاه كه عامل 
مهمی در خرابی بردهای هوشمند است و در نتيجه آسيب پذير نبودن دستگاه. همچنين، ديگر ويژگی های آن 
عبارتند از: امكان تدريس به هر دو صورت هوشمند و سنتی، با توجه به قابليت نوشتن با ماژيک روی وايت برد؛ 
ابعاد متغير تصوير هوشمند شده از 20 تا 200 اينچ؛ استفادۀ آسان با قابليت جابه جايی با توجه به وزن بسيار كم 
دستگاه، نصب دستگاه بدون نياز به تغيير زير ساخت های كالس درس، قابليت ضبط همزمان صدا و تصوير برای 
آرشيو كردن مباحث تدريس شده و محتوا سازی، دارای بسته های نرم افزاری فارسی و كاربر پسند برای آموزش 

با قابليت به روز رسانی.

140 . موسسه فرهنگی هنری آسياپژوه . ياسين قلب كتاب هستی. 1395.
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصيلی: هفتم، هشتم، نهم 

معرفي: تفسير سوره هاي قرآني تاكنون تنها به صورت مكتوب يا سخنراني ارائه شده است. اين روش ها معمواًل 
جذابيتي ندارند. اينک براي نخستين بار تفسير يكي از سوره هاي قرآني )ياسين( با بهره گيري از تمهيدات سينمايي 
و سمعي بصري، افكت، صدا، موسيقي، گرافيک، انيميشن و جلوه هاي ويژه در قالب لوح فشرده )DVD( تهيه شده 
است كه ضمن ايجاد جاذبه هاي ديداري و شنيداري، فهم و درک مفاهيم قرآني را بسيار آسان، باورپذير و شيرين 
كرده است. اين تفسير شامل تصاويری از قسمت هاي مختلف فيلم هاي سينمايي )ديني، تاريخي و مستند( به همراه 
ماجراهاي پيامبران، پادشاهان، مردم گذشته و حال و نيز دنياي شگفت انگيز زمين، گياهان، حيوانات و كهكشان ها 

متناسب با دانش آموزان پايه هاي گوناگون تحصيلي و خانواده هاي آنان  است.
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چارلی و كارخانه شكالت سازی 56

چگونه دانش آموزانی پژوهشگر تربيت كنيم؟ 92
چگونه دانش آموزانی شاد داشته باشيم؟ 93

چگونه يادگيری رابه سرگرمی تبديل كنيم؟ 94
چهار و چهار: سفارش های امير مؤمنان به امام  مجتبی عليه السالم، 

شرح و تفسير حكمت سی وهشتم نهج البالغه 29
حافظه ات را به كار بينداز: ذهن خود را بهتر بشناسيد 
تا بتوانيد قدرت ذهن و حافظه خود را افزايش دهيد 95

حقوق كودک را بشناسيم و با آن زندگی كنيم!: دست نامه 
آموزش حقوق كودک در دبستان و دبيرستان 96

خودت داستان بنويس 2
داستان های حيوانات در قرآن كريم 107

دانش و فناوری خودرو 81
دانشنامه بدن انسان 82

دانشنامه مصور بدن انسان 83
دانشنامه مصور حيوانات 83

دانشنامه مصور دايناسورها 83
دانشنامه مصور نجوم 84

دايرة المعارف محيط زيست و زندگی 112
دايرة المعارف پيامبران 108

در اقيانوس 85
در بدن شما 85

در پياده رو 71
در حياط 85
در خانه 85

در رودها، درياچه ها و آبگيرها 85
در غذای شما 85

درس پژوهی و توسعه حرفه ای معلم 97
درس پژوهی، ايده ای جهانی برای بهسازی آموزش و 

غنی سازی يادگيری 98
درست فكر كن، صحيح عمل كن 45

دستگاه آموزشی قرآنی معلم همراه 6  136
راهنمای مربيگری فوتسال فيفا 37

رياضی 9 ام 62
رياضی سبز هفتم اول متوسطه 63

رياضی هشتم 64
رياضی8 ام 65

زبان انگليسی نهم )كتاب كار( 23
زمين 116

زنگ ها و راه ها: سرگذشت بازرگانی در ايران 117
زيبا نگاری: براساس بخش خوشنويسی كتاب فرهنگ 

و هنر پايه هفتم متوسطه 129
ژيمناسيک كودكان: كمک ها و مراقبت ها با شركت 

فراگيران 38
ساختارشناسی تاريخی، تحليلی شعر كودک و نوجوان 3

سايه روشن 72
سالم بر زندگی: مديريت آگاهانه زمان، شيوه های 

زندگیـ  مهارت های زندگی 46
سواد مالی برای نوجوانان: راهنمای آموزش سواد مالی 

برای اوليا 47
شمارش و اندازه گيری در زبان عربی با تأكيد بر قرآن 

و روايات 74
شماری از مشاهير و مفاخر استان كهگيلويه و بويراحمد 118

عصر خرد: تكامل عقول در عصر ظهور 30
غول بزرگ مهربون 57

فارسی پايه نهم 4
فارسی پايه هشتم 4
فارسی پايه هفتم 4

فارسی جامع هفتم تا نهم متوسطه 1 تيزهوشان 5
فارسی نهم دوره اول متوسطه 7

فارسی هشتم دوره اول متوسطه 7
فارسی هفتم دوره اول متوسطه 7
فارسی هفتم دوره اول متوسطه 6

فرهنگ و تمدن ايران در عصر قاجارها: اوضاع سياسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 119

فرهنگ واژگان زبان انگليسی دوره متوسطه اول 24
فنچ های بی خيال 58

فوتسال ويژه مربيان و دانش آموزان 39
پيشرفت  بين المللی  )TIMSS( مطالعه  تيمز  فهم 

تحصيلی دانش آموزان در رياضی و علوم 66
قرآن مصور برای كودكان2 )به همراه شعرو داستان های 

جذاب از جز دوم قرآن( 109
قرآن و سخنوران 110

كاراكوری: چگونه مدل های كاغذی متحرک بسازيم 130
كاربرد هوش های چندگانه در كالس درس 99

كارپوشه زبان انگليسی پايه نهم 25
كارپوشه زبان انگليسی پايه هشتم 26
كارپوشه زبان انگليسی پايه هفتم 27

كاشف )كتاب آموزش شيوا فارسی هفتم( 8
كاشف )كتاب آموزش شيوا فارسی نهم( 9

كاوش باستان شناسی و كشف رازهای زندگی گذشتگان 
120

كاوش در فضا 86
كاوش در گذشته: داستانی درباره يک ماجراجويی 

باستان شناسی 121
كتاب كار رياضی پايه هشتم تمرين ها و مسئله های 

تكميلی 67
كتاب كار علوم تجربی درس، تمرين و فعاليت های 

تكميلی پايه نهم 87
كتاب كار علوم تجربی درس، تمرين و فعاليت های 
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تكميلی پايه هفتم 88
كتاب كار فارسی پايه نهم دوره اول متوسطه 10

كتاب كار و دفتر فارسی پايه نهم 11
كتاب كار و دفتر فارسی پايه هشتم 12

كندوكاوی در گذشته: كاوش در محوطه های باستانی 122
كودک و تصوير 1 131

كيشوندان و مهارت های زندگی 48
كيف الكترونيک آريا نسخه ويندوز 137

گنجينه يادگيری رياضی سال سوم پايه نهم دوره 
اول متوسطه 68

الاليی برای دختر مرده 59
لحظه های نورانی 2 31

لطيفه های دلگشا: لطيفه هايی از كليات عبيدزاكانی 13
ما در باران خواهيم ماند: نقد حال اصحاب دانش 49

ماجراهای باورنكردنی پروفسور برانشتام 60
ماه روشن ترين سيب دنياست 73

نامزدی و  مترو تجريش، شربت سكنجبين، حلقه 
142 معمای ديگر 69

مجموعه باز ی های بومی،محلی 40
مجموعه مدل سازی ساختمان 138

مدرسه ی فرشتگان: سرگذشت پزشكان ايرانی 123

مشارق انـواراليـقين فی حقايق اسرار اميرالمومنين   
عليه السالم 32

مغز من و رنگ آميزی)1(: يوگا با رنگ ها 50
من اعتراض دارم 33

مواجهه ائمه )ع( با مدعيان مهدويت: گونه شناسی، 
سبک شناسی و شاخصه شناسی 34

محيط های  مديران  برای  اساسی  مهارت های 
آموزشی كودک محور 100

مهارت های مطالعه 101
مهربان ترين پيامبر 111

نقش روش تدريس و اخالق معلم بر دانش آموزان 102
نقشه بندی ذهنی 51

نقشه های ذهنی برای بچه ها، روشی برای مرور بهتر 
درس ها 103

نكته به نكته 14
نهنگ ها و دلفين ها 89

واليبال ويژه مربيان و دانش آموزان 41
ويژگی های شيعی امام مهدی  عجل اهلل تعالی فرجه در 

روايات اهل سنت 35
هديه 52

هفت عادت نوجوانان موفق 104

                                      

ان
ـو

عنـ
ـه 

ماي
هميشه قصه ای هست جلد )5-1( 61  ن

هندبال ويژه مربيان و دانش آموزان 42
هنر ملكه تمام علوم است 132
هوشمندسازی وايت برد 139

ياسين قلب كتاب هستی 140
3D School مدرسه سه بعدی 133

55 وضع دشوار تدريس  )10 راه حل قدرتمند برای 
تمام چالش های كالس درس( 105

15 Fly with prospect3
 Kooti kooti watch out you do not

catch a cold )سرما نخوری كوتی كوتی( 16
17  Let's move

18  Let's Run
19  Let's Start

 Move the world kooti kooti )دنيا را بلرزان 
كوتی كوتی( 16

15 Move with prospect2
20 Prospect plus1
21 Prospect plus2
22 Prospect plus3

15  Start with prospect1
 

نمايه   پديدآورندگان

آب نيكی، سمانه 82
آتشی، فلكناز 100

آذر، مسعود 64
آذرشين فام، سعيد 35

آقازاده، محرم 47، 66، 99
آمان، كريستين 76، 113

آورو، پی ير 76، 113
ابراهيم نيا، حسين 40

احمدی، احمد 87، 88
احمدی، احمدرضا 54

استات، كارول 86
اسماعيلی، محسن 29

اسنوک هريس، اليزابت 91
اشتگهاوس كوواک، رابينه 78

اكرس، ديويد 90
اكرمی، جمال الدين 131

الهی زاده، محمدحسين 28
اميرخانی، اعظم 43

اميری، فاطمه 77

اميری، فريدون 129
انتشارات مايلز كلی 89

انصاری راد، پرويز 87، 88
ايسلس باک، اما 100

ايمانی، علی 100
اينگرام، مريل 79
بارنس، كيت 77

بازان، تونی 45، 51، 95، 101، 103
بازوبندی، محمد حسن 87، 88

باقری  جبلی، علی رضا 85
بخت، سپيده 50

براتيان، امين 105
بكايی، حسين 117
بهجت، احمد 107

بهروزكيا، كمال 78، 80
بيات، حميد رضا 62، 65

پترسون، كتی 105
پستا، حسن 60

پناهی، سيما 109

پوروهاب، محمود 70
پيرس، چارلز 92

تقوايی فر، طاهره 7
تقی زاده، ثريا 11، 12

تمدنی، مجتبی 90
توانا علمی، جعفر 14

تومار، پاال بی بی 116
94 UFA تيم نويسندگی دانشگاه

جانسون، اسپنسر 52
جان هک ول، دبليو 122

جكسون، تام 83
جوان زرنق، احمد 133

جهانگيريان، عباس 123
جهدی  كلوانق، هادی 93

جيمز، كارولين 121
چشاير، سيمون 2

حذرخانی، حسن 87، 88
حسن پور، الهه 48

حسن زاده، فرهاد 16
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حسن زاده، ناصر 93
حسينی، الميرا 86

حسينی، سيد محمد حسين 32، 107
حياتی، علی 23

حيدری  ابهری، غالمرضا 33، 111
حيدری راد، محسن 118
خادم الشريعه، فرشته 116

خدادادی اندريه، فريده 105
خليلی بروجنی، روح اهلل 87، 88
خمامی ابدی، مرتضی 62، 65

خيرآبادی، رضا 24
دال، رولد 56، 57

دانش ثانی، كاظم 39، 41، 42
دروئون، موريس 55

دری، جعفر 17، 18، 19
دريكوندی، روح اهلل 30

دماوندی كمالی، سراله 17، 18، 19
دوک، كيت 120

دهريزی، محمد 3
رامشگر، ريحانه 43

رجب البرسی، الحافظ 32
رزاقی  كاشانی، مهدی 85

رزاقی، عبداهلل 110
رستگار، مجيد 129
رضايی، سميه 68

رضوانی، ابراهيم 48
رضوی، آمنه 38

رمضانی، مهدی 89
روحانی، رضا 79، 91، 92

رهبری لمری فرد، پدرام 132
ريبلت، ديويد ال. 114
زارع صحراكار، زهرا 8

زرنشان، مريم 58
زرين كلک، نورالدين 53

زينل  لنگرودی، رضا 25، 26، 27
ساداتی، ميرقدير 46
ساطع، محبوبه 104
ساكا، كی سوكه 130
ساالری، حسن 85

سركارآرانی، محمدرضا 98
سلطانی، نفيسه 52

سمفورد، پاتريشيا 114
سميعی، دوست محمد 87، 88

سنه، افسانه 99
شاه آبادی، حميدرضا 59

شاه محمد، حسين 69
شرفی، تكتم 7

شركت انديشمندان جوان شباهنگ 135
شركت داده پردازی شعله آريا 137

شركت سامانه های هوشمند پيشگامان شريف 139

شركت صنايع آموزشی 138
شريفی، علی 114، 120، 121، 122

شريفی، فريبا 79، 91
شفيعی، شهرام 1

شكری كهی، مريم 67
شيبانی، فهيمه 7

صالحی پور، محمدامين 40
صبوری، محمدرضا 136

صفدری، زينت 130
ضرغاميان، مهدی 76، 112، 113

عارفی، بتول 7
عبادی، موسی 97

عباس زاده، قربانعلی 7، 7
عباسی، مرتضی 105

عرب اسدی، معصومه 67
عرب سرهنگی، زهرا 18

عرفان، اميرمحسن 34
عروجی، سيدمحمد 37

عسكری ازغندی، مجيد 20، 21، 22
عسگری، حسين 81

عسگری، مهناز 76، 113
عصاری رودی، عبدالمجيد 7

عالئی، مهسا 7
علوی مقدم، بهنام 24

علوی، الهه 87، 88
علوی، سيده محدثه 24

علوی فرد، يحيی 72
علوی كيا، محمد علی 115

عيوق، آرش 5
غالمی، ابوالفضل 8، 9
فخريان، بهمن 87، 88

فراهانی، حسين 25، 26، 27
فهيمی، هانيه 44

فيفا فدراسيون بين المللی فوتبال 37
قاسمی، فريده 15
قايينی، زهره 96

قلی زاده  نوقابی، جمال 31
قنبری، ابوالفضل 17، 18، 19

قندی، انسيه 68
قيطاسی، اكرم 94
كاوی، شون 104
كرو، سابرينا 85

كريم پور، مريم 102
كريمی خراسانی، كيان 62، 65

گرلينگ، النا ای 38
گروه مولفان 36

گروه مؤلفان ستارگان برتر 4
گلستان، ليلی 55

المبرت، ديويد 83
لبش، علی رضا 13

ليپينكات، كريستين 84
مالس، دوبر اوكا و ]...ديگران[ 96

ماندينو، آگ 44
متعصب ديانی، زهرا 56

محسن زاده، محمدعلی 74
محمدی، مريم 7
محمدی، ويدا 96

محمدی زاده، پروين 8، 9
مرادپور، زهرا 7

مرادی، مجيد 37
مروتی، زهرا 119

مقدسی، محمدرضا 63
مالجعفری، فريبا 6

مالحاجی آقايی، محمدحسن 124، 125، 126، 127
ملكی، بيوک 71

ملكی، حميدرضا 64
ملكی، شيما 97

ملكی، نوشين 57
منفرد، فاطمه 9

موسسه فرهنگی هنری آسياپژوه 140
موسوی گرمارودی، افسانه 108

مولوی، مهدی 7
مهدوی، طاهره 43
مهدی زاده، زهره 7

مؤمن زاده، زهره 128
ميركيانی، محمد 61
ناصری، مهدی 75

نجفی مهياری، علی 106
نجفی، علی 7

نجيب، فاطمه 7
نعمتی، محمدجواد 45، 51، 83، 84، 95، 101، 103

نقی زاده، محرم 66
نيستانی، محمدرضا 49

نيواستيد، شلی 100
واكر، ريچارد 82، 83
وفايی نيا، معصومه 7

وكيلی، ابوالفضل 134
ويليامز، ايوان اچ. 20، 21، 22

هارتمان، گرهارت 80
هاشمی ارسنجانی، سيدعبدالعلی 8

هاشمی، سيد  سعيد 73
هاموند، ريچارد 81

هانتر، نورمن 60
هاوشكی، حسين 20، 21، 22

هوشنگی، مجتبی 102
هيات مؤلفان 10

يعقوب پور، اميد 39، 41، 42
يوسف زاده، حبيب 2
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آباديران
 77

آبرنگ
 42 ،41 ،39

آرايان
 107 ،32

آوای ويانا
 109

ابوالفضل وكيلی
 134

احمد جوان زرنق
 133

ارسطو
 105

افرا تربت
 40
افق
 59

انتخاب برتر
 12 ،11

انتشارات خراسان
 128

ايده پردازان چكاد
 86 ،82

ايرانشناسی
 116

به نشر
 85 ،61

بين المللی گاج
 57 ،56

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
 74 ،35

پژوهش های دانشگاه
 93
پل

 103 ،101 ،95 ،52 ،51 ،45 ،44
پيدايش

 1
پيشروان

 68 ،65
تخته  سياه

 64 ،23
تدبر در قرآن و سيره

 28
تيزهوشان

 5
جمال

 33
جنگل

 132
چويل
 118

خط سفيد
 27 ،26 ،25 ،22 ،21 ،20

دانشگاه الزهرا
 38

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
 90

دفتر نشر فرهنگ اسالمی
 29

ديبايه
 130 ،122 ،121 ،120 ،114 ،92 ،91 ،79

راه انديشه
 63

ستوده
 46

سيب صادق)ع(
106

شركت انتشارات كانون فرهنگی آموزش
 10

شركت انديشمندان جوان شباهنگ
 135

شركت داده پردازی شعله آريا
 137

شركت سامانه های هوشمند پيشگامان شريف
 139

شركت صنايع آموزشی
 138

شيوا رسا
 9 ،8

ضريح آفتاب
 36 ،31 ،14

طاليی
 81 ،75 ،2

عقيق برتر
 4

علم و دانش
 24

علی نجفی
 7

فراگير هگمتانه
 97

فريده قاسمی
 15

قديانی
 80 ،78 ،48

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان
 123 ،117 ،60 ،55 ،54 ،53 ،16

كلك معلم ساجدی
 127 ،126 ،125 ،124

كمال انديشه
 110 ،84 ،83

گسترش علوم نوين
 102

گنجينه دانش نوين
 89

مبتكران
 68 ،65 ،62

محراب قلم
 112 ،111 ،108

محمدرضا صبوری
 136

مرآت
 99 ،98 ،66 ،47

مركز تخصصی مهدويت حوزه علميه قم
 34 ،30

مهر و ماه نو
 6

مهرسا
 50

مؤسسه انتشارات اميركبير
 73 ،71

ادبيات تاريخ  پژوهشی   - هنری   - فرهنگی   مؤسسه 
كودكان

 96
مؤسسه فرهنگی دارالحديث

 72 ،70
مؤسسه فرهنگی فاطمی

 69
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

 ،119 ،115 ،113 ،100 ،88 ،87 ،76 ،67 ،58 ،13 ،3 
131

مؤسسه فرهنگی منادی تربيت
 94

مؤسسه فرهنگی هنری آسياپژوه
 140

نويد شيراز
 129

نويسندگان جوان
 19 ،18 ،17

ورزش
 37

ويراسته
 104

يار مانا
 49 ،43

نمايه ناشـر/ توليـدكننده                                      
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درهمكرد  نام ناشر/ توليدكننده و عنوان                                      

آباديران
77: بدن انسان.

آبرنگ
39: فوتســال ويژه مربيان و دانش آموزان. 41: واليبال ويژه 
مربيان و دانش آموزان. 42: هندبال ويژه مربيان و دانش آموزان.

آرايان
107: داســتان های حيوانات در قرآن كريم. 32: مشارق 

انوار اليقين فی حقايق اسرار اميرالمومنين عليه السالم.

آوای ويانا
109: قــرآن مصور بــرای كودكان2 )به همراه شــعرو 

داستان های جذاب از جز دوم قرآن(.

ابوالفضل وكيلی
134: آثار تاريخی ايران زمين زرين و سيمين

احمد جوان زرنق
3D School :133 مدرسه سه بعدی

ارسطو
105: 55 وضع دشوار تدريس  )10 راه حل قدرتمند برای 

تمام چالش های كالس درس(.

افرا تربت
40: مجموعه باز ی های بومی، محلی.

افق
59: الاليی برای دختر مرده.

انتخاب برتر
11: كتاب كار و دفتر فارســی پايه نهم. 12: كتاب كار و 

دفتر فارسی پايه هشتم

انتشارات خراسان
128: اصول زيبانويسی در خط تحريری.

ايده پردازان چكاد
82: دانشنامه بدن انسان. 86: كاوش در فضا.

ايرانشناسی
116: زمين.

به نشر
61: هميشه قصه ای هست جلد )5-1(. 85: در اقيانوس/ 

در بدن شــما/ در حياط/ در خانه/ در رودها، درياچه ها و 
آبگيرها/ در غذای شما.

بين المللی گاج
56: چارلی و كارخانه شكالت سازی. 57: غول بزرگ مهربون.

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
35: ويژگی های شيعی امام مهدی  عجل اهلل تعالی فرجه در 
روايات اهل سنت. 74: شــمارش و اندازه گيری در زبان 

عربی با تأكيد بر قرآن و روايات.

پژوهش های دانشگاه
93: چگونه دانش آموزانی شاد داشته باشيم؟.

پل
101: مهارت هــای مطالعه. 103: نقشــه های ذهنی برای 
بچه ها، روشی برای مرور بهتر درس ها. 44: بازگشت رفتگر. 
45: درست فكر كن، صحيح عمل كن. 51: نقشه بندی ذهنی. 
52: هديــه. 95: حافظه ات را به كار بينداز: ذهن خود را بهتر 
بشناسيد تا بتوانيد قدرت ذهن و حافظه خود را افزايش دهيد.

پيدايش
1: بگو ما هم بخنديم.

پيشروان
65: رياضی8 ام. 68: گنجينه يادگيری رياضی سال سوم 

پايه نهم دوره اول متوسطه.

تخته سياه
23: زبان انگليسی نهم )كتاب كار(. 64: رياضی هشتم.

تدبر در قرآن و سيره
28: تأســيس تمــدن وحيانــی ســيره پيامبــر اعظم 

صلی اهلل عليه وآله.

تيزهوشان
5: فارسی جامع هفتم تا نهم متوسطه 1 تيزهوشان.

جمال
33: من اعتراض دارم.

جنگل
132: هنر ملكه تمام علوم است.

چويل
118: شماری از مشاهير و مفاخر استان كهگيلويه و بويراحمد.

خط سفيد
Prospect plus 1 :20

 Prospect plus 2 :21
Prospect plus 3 :22

25: كارپوشه زبان انگليسی پايه نهم. 26: كارپوشه زبان 
انگليسی پايه هشتم. 27: كارپوشه زبان انگليسی پايه هفتم.

دانشگاه الزهرا
38: ژيمناستيک كودكان: كمک ها و مراقبت ها با شركت 

فراگيران.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
90: امتحــان بدون اضطراب هزار و يــک نكته در باره 

مهارت های مطالعه و يادگيری.

دفتر نشر فرهنگ اسالمی
29: چهــار و چهــار: ســفارش های امير مؤمنــان بــه 
امام  مجتبی عليه السالم، شرح و تفسير حكمت سی وهشتم 

نهج البالغه.

ديبايه
114: باستان شناســی بــرای كاوشــگران جــوان. 120: 
كاوش باستان شناســی و كشف رازهای زندگی گذشتگان. 
121: كاوش در گذشته: داســتانی درباره يک ماجراجويی 
باستان شناســی. 122: كندوكاوی در گذشــته: كاوش در 
محوطه های باســتانی. 130: كاراكوری: چگونه مدل های 
كاغذی متحرک بســازيم. 79: پژوهش های زيستی: 101 
پژوهش علمی با بطری نوشابه. 91: پژوهش های كارآگاهی: 
بررسی صحنه های جرم و جنايت، راهنمای آموزشی برای 
نوجوانان. 92: چگونه دانش آموزانی پژوهشگر تربيت كنيم؟.

راه انديشه
63: رياضی سبز هفتم اول متوسطه.

ستوده
46: ســالم بر زندگی: مديريت آگاهانه زمان، شيوه های 

زندگیـ  مهارت های زندگی.

سيب صادق)ع(
106: آيات برگزيده  سوره های قرآن كريم.

شركت انتشارات كانون فرهنگی آموزش
10: كتاب كار فارسی پايه نهم دوره اول متوسطه.

شركت انديشمندان جوان شباهنگ
135: آسمان نما
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شركت داده پردازی شعله آريا در
137: كيف الكترونيک آريا نسخه ويندوز

شركت سامانه های هوشمند پيشگامان شريف
139: هوشمندسازی وايت برد

شركت صنايع آموزشی
138: مجموعه مدل سازی ساختمان

شيوا رسا
8: كاشــف )كتاب آموزش شيوا فارسی هفتم(. 9: كاشف 

كمک  آموزشی فارسی نهم 95- 96.

ضريح آفتاب
14: نكته به نكته. 31: لحظه های نورانی 2. 36: بازی های 

كالسی با تأكيد بر فعاليت های بدنی.

طاليی
2: خودت داســتان بنويس. 75: آســمان شــگفت انگيز 
فرهنگ نامــه دانش آموزی نجوم و فضــا. 81: دانش و 

فناوری خودرو

عقيق برتر
4: فارسی پايه هفتم/ هشتم/ نهم.

علم و دانش
24: فرهنگ واژگان زبان انگليسی دوره متوسطه اول.

علی نجفی
7: فارسی هفتم/ هشتم/ نهم دوره اول متوسطه.

فراگير هگمتانه
97: درس پژوهی و توسعه حرفه ای معلم.

فريده قاسمی
 Move with  /Fly with prospect3  :15

.Start with prospect1 /prospect2

قديانی
48: كيشــوندان و مهارت های زندگــی. 78: پروانه ها، 
رشــد، دگرديسی و شــيوه  زندگی. 80: جانوران وحشی: 

كيسه داران، پريمات ها و گربه سانان.

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان
117: زنگ ها و راه ها: سرگذشت بازرگانی در ايران. 123: مدرسه 
 kooti kooti  :16 ايرانی.  پزشكان  سرگذشت  فرشتگان: 
)سرما   watch out you do not catch a cold
 move the world kooti kooti /)نخوری كوتی كوتی
)دنيا را بلرزان كوتی كوتی(. 53: اگر می توانستم... . 54: بر يال 
اسب سفيد. 55: تيستو سبز انگشتی. 60: ماجراهای باورنكردنی 

پروفسور برانشتام.

كلك معلم ساجدی
124: آمــوزش خــط تحريــری 1. 125: آموزش خط 
تحريری 2. 126: آموزش خط تحريری 3. 127: آموزش 

خط تحريری 4.

كمال انديشه
110: قرآن و سخنوران. 83: دانشنامه مصور بدن انسان/ 
دانشنامه مصور حيوانات/ دانشنامه مصور دايناسورها. 84: 

دانشنامه مصور نجوم.

گسترش علوم نوين
102: نقش روش تدريس و اخالق معلم بر دانش آموزان.

گنجينه دانش نوين
89: نهنگ ها و دلفين ها.

مبتكران
62: رياضی 9 ام. 65: رياضی8 ام. 68: گنجينه يادگيری 

رياضی سال سوم پايه نهم دوره اول متوسطه.

محراب قلم
108: دايرة المعــارف پيامبران. 111: مهربان ترين پيامبر. 

112: دايرة المعارف محيط زيست و زندگی.

محمدرضا صبوری
136: دستگاه آموزشی قرآنی معلم همراه 6

مرآت
47: سواد مالی برای نوجوانان: راهنمای آموزش سواد مالی برای 
اوليا. 66: فهم تيمز )TIMSS( مطالعه بين المللی پيشرفت 
تحصيلی دانش آمــوزان در رياضی و علوم. 98: درس پژوهی، 
ايده ای جهانی برای بهسازی آموزش و غنی سازی يادگيری. 

99: كاربرد هوش های چندگانه در كالس درس.

مركز تخصصی مهدويت حوزه علميه قم
30: عصر خرد: تكامل عقول در عصر ظهور. 34: مواجهه 
ائمه )ع( با مدعيان مهدويت: گونه شناسی، سبک شناسی و 

شاخصه شناسی.

مهر و ماه نو
6: فارسی هفتم دوره اول متوسطه.

مهرسا
50: مغز من و رنگ آميزی)1(: يوگا با رنگ ها.

مؤسسه انتشارات اميركبير
71: در پياده رو. 73: ماه روشن ترين سيب دنياست.

مؤسســه فرهنگی - هنری - پژوهشی تاريخ 
ادبيات كودكان

96: حقوق كودک را بشناســيم و بــا آن زندگی كنيم!: 

دست نامه آموزش حقوق كودک در دبستان و دبيرستان.

مؤسسه فرهنگی دارالحديث
70: باران قاصدک: شعر آيينی امام  محمد باقر عليه السالم. 

72: سايه روشن.

مؤسسه فرهنگی فاطمی
69: مترو تجريش، شربت سكنجبين، حلقه نامزدی و 142 

معمای ديگر.

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
100: مهارت های اساسی برای مديران محيط های 
آموزشــی كودک محور. 113: اسرار انسان و تاريخ. 
115: تمدن روم باستان. 119: فرهنگ و تمدن ايران 
در عصر قاجارها: اوضاع سياسی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی. 13: لطيفه های دلگشــا: لطيفه هايی از 
كليــات عبيدزاكانی. 131: كــودک و تصوير 1. 3: 
ساختارشناسی تاريخی، تحليلی شعر كودک و نوجوان 
58: فنچ های بی خيــال. 67: كتاب كار رياضی پايه 
هشتم تمرين ها و مســئله های تكميلی. 76: اسرار 
جانوران و گياهان. 87: كتاب كار علوم تجربی درس، 
تمرين و فعاليت هــای تكميلی پايه نهم. 88: كتاب 
كار علوم تجربی درس، تمرين و فعاليت های تكميلی 

پايه هفتم.

مؤسسه فرهنگی منادی تربيت
94: چگونه يادگيری رابه سرگرمی تبديل كنيم؟.

مؤسسه فرهنگی هنری آسياپژوه
140: ياسين قلب كتاب هستی

نويد شيراز
129: زيبا نگاری: براســاس بخش خوشنويســی كتاب 

فرهنگ و هنر پايه هفتم متوسطه.

نويسندگان جوان
Let's move :17

Let's Run :18
Let's Start :19

ورزش
37: راهنمای مربيگری فوتسال فيفا.

ويراسته
104: هفت عادت نوجوانان موفق.

يار مانا
43: آموزش عملی مهارت های تحصيلی. 49: ما در باران 

خواهيم ماند: نقد حال اصحاب دانش.
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نام و نشانی ناشران و توليدكنندگان                                      

آباديران
تهران: خ. شريعتی، روبروی پارک شريعتی، خ. اتوبانک، 

پ. 6، طبقه همكف تلفن: 2122844934

آبرنگ
تهــران: خ. انقــالب، خ. 12 فرورديــن، پ. 207 تلفن: 

2166407575

آرايان
تهران: خ. انقالب، خ. فخر رازی، ک. فاتحی داريان، پ. 

6، ط. اول تلفن: 2166971344

آوای ويانا
كرج: جهانشهر، خ. استانداری البرز، خ. شهيد توكلی، پ. 

58، طبقه اول تلفن: 2634421589

ابوالفضل وكيلی
كرج: طالقانی شــمالی، گل آرا جنوبي، ساختمان عرشيا، 

واحد2  تلفن: 02632223545

احمد جوان زرنق
تبريز: بيالن كوه،  كوچه حمدگو، جنب پالک 19 منزل 

آقای پورنقی  تلفن: 09358120818

ارسطو
مشــهد: بولــوار وكيل آبــاد، اقبال الهوری 6، ســمت 
راســت، بين واليتی 10 و 12، پ. 38، طبقه دوم تلفن: 

5135096145

افرا تربت
تربت حيدريه: خ. فردوسی شمالی، پاساژ بقايی، ط. دوم، 

نشر افراتربت تلفن: 5152232567

افق
تهران: خ. 12 فروردين، خ. شهيد نظری غربی، ک. جاويد 

1، پ. 2، طبقه سوم تلفن: 2166413367

انتخاب برتر
تهران: خ. خوش شــمالی، بين نيايش و پرچم، پ. 53، 

واحد 1 تلفن: 2166906221

انتشارات خراسان
مشــهد: خ. پاستور، بين پاســتور 8 و 10، پ. 18 تلفن: 

5138427451

ايده پردازان چكاد
تهران: خ. ايرانشهر جنوبی، خ. كامل، بن بست گل، پ. 2، 

واحد 6، ط. 4 تلفن: 218840632

ايرانشناسی
تهران: خ. طالقانی، خ. بهار شمالی، ک. طبا، پ. 6، واحد 

1 تلفن: 2177531825

به نشر
تهران: م. انقالب خ. كارگر شمالی باالتر از چهارراه نصرت ک. 

طاهری پ. 16 طبقه سوم تلفن: 2188951740

بين المللی گاج
تهران: خ. انقالب، نبش خ. 12 فروردين، پ. 1302

 تلفن: 2164363131

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
قم: چهارراه شهدا، ابتدای خ. معلم، ساختمان پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسالمی، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

اسالمی تلفن: 2537832833

پژوهش های دانشگاه
تبريز : فلكه دانشــگاه، برج بلــور، طبقه همكف، پ. 39 

تلفن: 4133250248

پل
تهــران: خ. انقالب، خ. لبافی نژاد، بين خ. دانشــگاه و خ. 

فخررازی، پ. 174، ط. 2، واحد 4 تلفن: 2166469608

پيدايش
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازی، خ. شــهدای ژاندارمری 

غربی، پ. 86 تلفن: 2166970270

پيشروان
تهــران : خ. انقــالب، خ. وحيد نظــری، پ. 59 تلفن: 

2161094311

تخته سياه
تهران: م. انقالب، خ. 12 فروردين، خ. وحيد نظری غربی، 

پ. 99، طبقه اول تلفن: 2166400300

تدبر در قرآن و سيره
مشهد: خ. امام خمينی )ره(، م. ده دی، نبش رازی غربی 

8 تلفن: 5138542325

تيزهوشان
تهران: خ. شريعتی، باالتر از ميرداماد، جنب پمپ بنزين، خ. 

شواری، پ. 22، ط. اول تلفن: 2122222244

جمال
قــم: خ. معلــم، معلــم 21، ک. نهــم، پ. 422 تلفن: 

2537742528

جنگل
تهران: م. انقالب، خ. 12 فروردين، خ. لبافی نژاد، نرسيده به 

منيری جاويد، پ. 185 تلفن: 2166482830

چويل
ياسوج: بلوار ارم، ارم 9، پ. 10 تلفن: 7433230402

خط سفيد
سبزوار: خ. ابومسلم، نبش ابومسلم 13 تلفن: 5144220835

دانشگاه الزهرا
تهران: ونک دانشگاه الزهرا تلفن: 2188048933

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
تهران: خ. كريم خان زند، خ. ايرانشهر شمالی، نبش خ. آذر 
شهر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، ط.7 تلفن: 

2188347423

دفتر نشر فرهنگ اسالمی
تهران: پاســداران، م. هروی، خ. وفامنش، خ. آزادی، خ. 

افتخاريان، ک. مريم، پ. 23 تلفن: 2122940054

ديبايه
تهران: سيدخندان، ارسباران، شفاپی، ک. يكم، پ. 8، واحد 

4  تلفن: 2122886452

راه انديشه
تهــران: م. انقالب، اول خ. آزادی، جمال زاده جنوبی، ک. 

جمشيد، پ. 7 تلفن: 2166421542

ستوده
تبريز: خ. طالقانی، خ. ارگ جديــد، پ. 25 تلفن: 041-

35567818

سيب صادق)ع(
تهران: م. رسالت، خ. شهيد مدنی، بين ايستگاه مترو فدک 
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و گلبرگ، روبه روی بانک ملی ايران، خ. 132 شهيد مير 
غضنفری، پ. 10 زنگ اول تلفــن: 02177259020- 

02177034515

شركت انتشارات كانون فرهنگی آموزش
تهران: خ. فلسطين، نرسيده به انقالب، بن بست حاجيان1، 

شماره 7، واحد 110 تلفن: 2166962555

شركت انديشمندان جوان شباهنگ
تهران: ميدان امام حســين، خواجه نصيرالدين طوسی، 
سلمان فارســی، كوچه خاكی آبكناری، شماره1 طبقه1  

تلفن: 2177504401

شركت داده پردازی شعله آريا
اصفهان: بلواردانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و 

تحقيقاتی، ساختمان406 تلفن: 3133932157

شركت سامانه های هوشمند پيشگامان شريف
تهران: انتهای بزرگراه يادگار امام جنوب، خيابان مرتضوی، 
خيابان صاحب الزمان، نبش كوچه رز، پالک 13، واحد 2 

تلفن: 2166352387

شركت صنايع آموزشی
تهران: كيلومتر8 جاده مخصوص كرج، شهرک استقالل، 

خيابان شهيد جالل    تلفن: 2144545503

شيوا رسا
شيراز: خ. كريم خان زند، ک. 43، ساختمان صبا، طبقه چهارم، 

واحد 7، انتشارات شيوا رسا  تلفن: 7132318593

ضريح آفتاب
مشــهد: امام خمينی 8، دفتر مركزی موسسه فرهنگی _ 

هنری و انتشاراتی ضريح آفتاب  تلفن: 5132280166

طاليی
تهران: خ. طالقانی، خ سرپرســت جنوبی، ک. پارس، پ. 

11، واحد 2 تلفن: 2166483066

عقيق برتر
تبريز: شهرک باغميشه، مجتمع شهريار 1، بلوک 2، طبقه 

3، واحدآ تلفن: 4136697088

علم و دانش
تهران: خ. انقالب، بين خ ارديبهشــت و دوازده فروردين، 

ساختمان 310، طبقه زير همكف تلفن: 26645459

علی نجفی
تربت حيدريه: شهرک ولی عصر، علم الهدی 13، پ. 13 

تلفن همراه: 09155322556

فراگير هگمتانه
همدان: خ. شريعتی، باالتر از بانک كارگشايی، ابتدای ک. 

مهر تلفن: 8138332873

فريده قاسمی
 استان هرمزگان: بندر كنگ، خ. امام خمينی، منزل آقای 

محمد قاسمی تلفن: 9171621798

قديانی
تهران: انقالب، خ. 12 فروردين، خ. شــهدای ژاندارمری 

شرقی، پ. 90 تلفن: 2166404410

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان
تهران: خ. بهشتی، خ. خالد اســالمبولی، شماره 22، 24 

تلفن: 2188715545

كلك معلم ساجدی
تهــران: خ. آزادی، خ. نوفــالح، ک. نوری، پ. 12 تلفن: 

2166423344

كمال انديشه
تهران: م. انقالب، خ. كارگرجنوبی، ابتدای خ. روانمهر، بن 
بست دولتشاهی، پ.1، واحد6  تلفن: 5-02166973663

گسترش علوم نوين
بجنورد: خ. دانشــگاه آزاد، مجتمع بهداشت e، واحد 101 

تلفن: 5832251036

گنجينه دانش نوين
تبريز: چهار راه شهيد بهشــتی )منصور(، مجتمع تجاری 

اطلس، ط. زير همكف، واحد 21  تلفن: 4133363441

مبتكران
تهران: م. انقالب، خ. فخــر رازی، خ. وحيدنظری تلفن: 

2161094311

محراب قلم
تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردين، خ. شهدای ژاندارمری، 

پ. 104 تلفن: 2166490879

 محمدرضا صبوری
شيراز: چهارراه گمرک، نبش كوچه27 ساختمان هاشمی، 

طبقه دوم تلفن: 07132322421

مرآت
تهران: خ. كريمخان زند، ابتدای خردمند شمالی، پ. 80، 

طبقه چهارم تلفن: 2188821500

مركز تخصصی مهدويت حوزه علميه قم
قم: خ. شــهدا، ک. 24، بن بســت شــهيد عليان، مركز 

تخصصی مهدويت تلفن: 2537841130

مهر و ماه نو
تهران: خ انقــالب، خ 12 فروردين، بعد از چهارراه لبافی 

نژاد، ک. مينا، پ. 37 تلفن: 2166968589

مهرسا
تهران: م. انقالب. خ كارگر جنوبی. قبل از خ جمهوری. ک. 
صابر. پ 1. طبقه اول.انتشارات مهرسا تلفن: 2166493465

مؤسسه انتشارات اميركبير
تهران: خ. جمهوری، م. اســتقالل )چهارراه مخبرالدوله 
سابق( ضلع جنوب شــرقی ساختمان انتشارات اميركبير 

طبقه سوم كتابهای شكوفه تلفن: 2133926622

مؤسســه فرهنگی - هنری - پژوهشــی تاريخ ادبيات 
كودكان تهران : يوســف آباد، خ. 23، خ. شايان، پ. 26، 

درب سمت چپ  تلفن: 2188718757

مؤسسه فرهنگی دارالحديث
قم: چهار راه شهدا، خ. معلم، روبروی اداره برق، نبش ک. 

12، پ. 125 تلفن: 2537740545

مؤسسه فرهنگی فاطمی
تهران: م. فاطمی، خ. جويبار، خ. ميرهادی شرقی، پ. 14 

واحد2 تلفن: 2188945545

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
تهران: خ. ســپهبد قرنی، نرسيده به پل كريمخان زند، ک. 

شهيد حقيقت طلب، شماره 8  تلفن: 2188800324

مؤسسه فرهنگی منادی تربيت
تهران: خ. اســتاد نجات الهی، پايين تر از خ. طالقانی، ک. 

بيمه، پ. 26 تلفن: 2188894296

مؤسسه فرهنگی هنری آسياپژوه
تهران: اشرفی اصفهانی، برج نگين رضا، واحد707تلفن: 

2144080812

نويد شيراز
شيراز : بلوار زند، پشــت ارگ كريمخانی، خ. 22 بهمن، 

انتشارات نويد شيراز تلفن: 7132226662

نويسندگان جوان
گرگان: ب. جانبازان، جانبــاز 16، ک. همايون، مجتمع 

مهرگان، واحد 5 تلفن: 1732320899

ورزش
تهران: خ. انقــالب، خ. 12 فرورديــن، خ. وحيد نظری 

شرقی، پ. 100، واحد 3 تلفن: 2166481243

ويراسته
اصفهان: خ. هشت بهشت شرقی، خ. الهور، خ. بالل شرقی، ک. 

امينی، بن. شفيعی، پ. 81  تلفن: 3132301311

يار مانا
تلفــن:  اصفهــان: خ. مهرآبــاد، كــوی 19، پ. 46 

3132616360
 


