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اين فهرستگان، حاوی منتخبی 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 کتاب درسی کافی 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 به ويژه 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 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.
فهرستگان منابع آموزشی و تربيتی منتخب/ دوره آموزش متوسطه  فنی و حرفه ای و کاردانش                                      

مقــد مـــه                                      
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■ 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 و هنرآموزان 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 و 
هنرجويان 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 کجا تهيه کنيم؟ 
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 128 عنوان كتاب آموزشی و تربيتی و 3 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 گزيدۀ 367 كتاب مناسب هستند. همچنين 
از كتاب های معرفی شده، 113 عنوان كمک آموزشی و 15 عنوان تربيتی )داستانی( است. 

■ شيوه تنظيم 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:
■ برق: مجتبی انصاری پور، محمود صموتی، محسن كيا 

■ بهداشت و کودکياری: اكرم دهقانی، سارا فرجاد، محمدرضا قديرزاده، فرحناز نژادی، سيد امير رون
■ تربيت بدنی: طيبه ارشاد، علی شاه محمدی، جواد آزمون، عزت الزمان بازياری، معصومه سلطان رضوانفر

■ حسابداری و بازرگانی: بتول آقا علی عطاران، داود سلطانی، كبری نور شاهی
■ داستان: محمدعلی قربانی، حبيب يوسف زاده، محمد مهدوی شجاعی

■ رايانه: محمدرضا شكرريز، خديجه بختياری
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■ شعر: حسين احمدی
■ علوم تربيتی: امير رون، محمود معافی، روفيا دهقان منشادی

■ عمران: پرستو آريانژاد
■ کشاورزی: حسين اكبرلو، جليل تاجيک، حميد احدی، سهيال تكاور، محمود اسالمی

■ مديريت خانواده: محرم بانو بابايی، سعيد راصد، محمدرضا قدير زاده، فرحناز نژادی، سيد رحمن هاشمی، مرتضی مجد فر، عليرضا غالمی
■ مكانيك: امير بهادر بهادران، ناصرجمادی گلفرانی، محمد حسين قاسمی افشار، احمد محمودزاده، حميد يزدانی

■ مواد: طيبه كنشلو، حسن مخلصيان
■ هنر: صديقه آجورلو، پرستو آريا نژاد، مژگان اصالنی، خديجه بختياری، مهرانگيز دژآگاه، جواد رضاييان، فاطمه صنعتی، بشری گل بخش، رضا 
مهدوی، رضا صفری، مرضيه پناهيان پور، نازلی تحويلداری، معصومه مرادپور جوينی، عصمت روحانی، عالءالدين كيا الشكی، حسين احمدی

■ راهنمای استفاده از اين فهرستگان
در اين راهنما اطالعات مربوط به يک كتاب به صورت نمونه نشان داده شده است. اين اطالعات ضمن معرفی كتاب 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. 

كتاب حاضر به بررسی مزايا و معايب اشتغال زنان و تأثير آن بر نظام خانواده به عنوان نخستين نهاد اجتماعی می پردازد. با نگاه به قرآن كريم و منابع روايی 
درمی يابيم كه اشتغال زنان به معنای كار درامد زا ممنوعيتی ندارد و هر كس حق دارد شغلی كه مخالف مصالح عمومی نيست، برگزيند. 

چكيده

علی محمدی، كاظم
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وزيری 

مخاطب: والدين، مشاور، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: سوم كاردانش 

کلمات کليدي: مراحل رشد و تحول، بهداشت 

چكيده: تكامل جسمی و روانی كودک به ميزان زيادی با تحول مغز او مرتبط است. مغز تا پنج سالگی در حال 
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است. در اين ميان وظيفه والدين در تربيت مغز كودک حتی از سه ماهه دوم بارداری آغاز می شود. كتاب حاضر 
در سه بخش برای دانستن تحول مغز در دوران جنينی و از جمله تاثير مصرف الكل و دخانيات، مغز نوزاد از تولد تا 

يک سالگی و بيماری ها مانند فلج مغزی مطالبی بيان می كند. 

3. بخت، سپيده/ اختياری، حامد. كتاب های مديريت بيش خوری و اضافه وزن با بهره گيری از توانميدی های مغزی: 
مغز من و بهانه های پرخوری. تهران: مهرسا، 1394. 120ص. پالتويی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: تغذيه، بيماری ها، آموزش تغذيه 

چكيده: چاقی و پرخوری از معضالت حوزه سالمت است. در كتاب حاضر مسيرها يا روش هايی برای كاهش 
وزن با تأكيد بر بهره گيری از توانمندی های مغزی ارائه شده است. از جمله اين كه مغز مركز فرماندهی، ترغيب و 
كنترل خوردن است. اين اثر در يک مقدمه و سه فصل به بحث مغز و افكار چاق و الغر، بهانه های مغز وابسته به 

خوردن و چطور پله پله برای تغيير آماده شويم، پرداخته است. 

4. هاشمی، عصمت السادات. ِمهر، مدرسه و ايمنی. تهران: سيب صادق)ع(، 1395. 100ص. رقعی 
مخاطب: مدير، ساير كارشناسان 

کلمات کليدي: بهداشت، آموزش ايمنی، محيط زيست 

چكيده: كودكان از اركان توسعه پايدار هر جامعه هستند. موضوعات مرتبط با آنان در زمينه ايمنی، بهداشت 
مدارس و شاخص های ايمنی و بهداشت محيط زيست نيز از ابزارهای رسيدن به توسعه پايدار است. اثر حاضر 
در فصل های سه گانه خود با نگاه به بهداشت و سيستم مديريت و تأمين بهداشت آموزشگاه ها، اهميت و اهداف 
سالمتی و سامانه مديريت بهداشت، ايمنی و محيط زيست، سعی در ارائه ابعاد ارتقای كمی و كيفی مديريت 

مدارس و ايجاد محيط های فيزيكی ايمن و سالم دارد. 
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تـربيت  بدنی                                      
5. يثربی، سيد محمدعلی/ رمضانی، فريبرز. آمادگی جسمانی. مشهد: ضريح آفتاب، 1395. 96ص. وزيری 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدي: تربيت بدنی، تمرين، سالمتی 

چكيده: نكته اساسی در برنامه درسی تربيت بدنی مدارس، دستيابی به سالمت جسمی و تحقق مفهوم حركت 
از طريق حركت است. فعاليت های مستمر ورزشی همچنين موجب برخورداری از روانی سالم تر و كارامدتر نيز 
می شود. اثر حاضر در سه فصل به حركت شناسی آزمون ها، تمرين و نكاتی برای تمرين در قالب معرفی آزمون های 

دو، تمرين با دستگاه  و گرم كردن عمومی و اختصاصی و ديگر موارد اشاره كرده است. 

6. يعقوب پور، اميد/ دانش ثانی، كاظم. كتاب های استعداديابی ورزشی: بسكتبال ويژه مربيان و دانش آموزان. 
تهران: آبرنگ، 1395. 64ص. رقعی 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلي: دهم فنی و حرفه ای 

کلمات کليدي: بسكتبال، علوم ورزشی، تربيت بدنی 

چكيده: ورزش  گروهی  بسكتبال  با دو تيم  و برای عبور دادن  توپ  از حلقه  تور حريف  انجام  می شود. جيمزنايسميت 
 در سال 1891 در امريكا اين  ورزش  را ابداع  كرد. ورزش های  گروهی  به تقويت توان  برقراری روابط  اجتماعی  باال و 
پيدا كردن  اعتماد به  نفس  كمک  می كنند. اثر حاضر ضمن  توضيح  درباره  زمين و تجهيزات  اين  ورزش،  به توضيح 
 مقررات  بازی  و آسيب های  شايع  در بسكتبال  می پردازد. عكس چند بازيكن  معروف  ايرانی  و خارجی  اين ورزش نيز 

 در  انتهای كتاب منتشر شده  است. 

7. براری، علی رضا/ شيرعلی، سعيد ...]و ديگران[. تغذيه و سازگاری های ورزشی. تهران: ورزش، 1395. 
296ص. رقعی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم كاردانش 

کلمات کليدي: راهنمای آموزشی، رژيم غذايی، تربيت بدنی 

چكيده:  كتاب  حاضر به  موضوع اهميت  تمرينات  بدنی  در حفظ  آمادگی  جسمانی  می پردازد  و اشاره  دارد كه  رژيم 
غذايی  مناسب  به  حفظ  تناسب  اندام، دامنه  حركتی  مفاصل  و كاهش  احتمال  آسيب ديدگی  و تقويت  سيستم  ايمنی 
 بدن  كمک  می كند. اما تغذيه  مناسب  شامل  رژيمی  است  كه  اساساً گياهی، كم چربی، كم چربی، پركربوهيدرات  و 

 از نظر پروتئين كافی باشد.

8. باليث، الكرو. تمرينات قدرتی برای افزايش سرعت شنا. احمد ابراهيمی عطری/ محسن علی دارچينی 
...]و ديگران[. مشهد: استاد، 1395. 172ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: تربيت بدنی، آسيب های ورزشی، علوم ورزشی 

چكيده: انسان از ديرباز شنا را آموخته است. در اين ورزش تمامی عضالت و مفاصل به شيوه ای منحصر به فرد 
درگير است. آن چه باعث می شود يک شناگر قادر به دستيابی به سرعت و توانايی در آب شود، همانا قدرت و تمرين 
است. در اين زمينه و در كتاب پيش رو مؤلف به مطالبی برای سريع تر شدن، حركات عضالنی، تمرينات تخصصی 

و اندازه گيری پيشرفت شناگران اشاره كرده است. 
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9. گلپايگانی، مسعود/ خرمی مقدم، محمد ...]و ديگران[. حرکات اصالحی. تهران: بامدادكتاب/ ورزش، 1394.  ت
272ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: فعاليت های حسی - حركتی، تربيت بدنی 

چكيده: موضوع  مطالعه  در حركات  اصالحی  و درمانی، بررسی  ضعف ها و ناتوانی هايی  است  كه  به  دليل  عادات حركتی 
 نامناسب، نژاد و فقر حركتی،  ساختار اسكلتی، عضالنی، عصبی  را تحت  تأثير قرار داده است و دچار اختالل  می كند. 
حركات  اصالحی  مجموعه  تمرينات  و فعاليت های  منظم  و هدفمندی  هستند  كه  به قصد شناسايی  و رفع  ناتوانی های 
 جسمانی و روانی،  بر مبنای  اصول  علمی،  طراحی  و زير نظر متخصص در دوره های  زمانی  و تكراری  مناسب  اجرا می شوند. 

10. برگر،كارن. كتاب های راهنمای كاربردی: راهنمای کاربردی کوه پيمايی و طبيعت گردی. سامان شاهين پور. 
تهران: مهرسا، 1394. 290ص. پالتويی 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدي: تربيت بدنی، سالمتی، محيط زيست 

چكيده: كوه پيمايی از شاخه های ورزش كوه نوردی است و دوستداران طبيعت و پيمايش كنندگان كوير و جنگل 
را به خود جلب می كند. بنابراين برنامه ريزی علمی و صحيح در اين ورزش، عالوه بر سالمت جامعه و پايداری 
فعاليت ورزشی، موجب حفظ حريم شكننده طبيعت نيز می شود. كتاب حاضر در شش فصل به طورمشروح و مصور 
به توضيح پوشاک، وسايل، برنامه ريزی حركت، اردو زدن، چالش ها و كمک های اوليه در ورزش كوه نوردی پرداخته 

و ضمن آن دوره های آموزشی رسمی فدراسيون را نيز معرفی كرده است. 

11. ويلسون، اد/ جونز ، گارث. راهنمای گام به گام برای پيشگيری، تشخيص و درمان آسيب های 
ورزشی. اميرحسين براتی/ سيدمحمد حسينی ...]و ديگران[. تهران: ورزش، 1394. 266ص. رحلی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: ورزش، آسيب های ورزشی، پيشگيری 

چكيده: هنگام  فعاليت  ورزشی  فشارهايی  بر بدن  وارد می شوند كه  ممكن است از عملكرد كامل  و صحيح بدن  
جلوگيری كند. اين   موارد  آسيب  ورزشی  ناميده  می شوند و برای  درمان  به  استراحت نياز دارند. آسيب های  ورزشی  به 
 دو نوع  حاد و مزمن  تقسيم  می شوند. عوامل  آسيب زا نيز دامنه ای  از فعاليت های  تكراری  با تكنيک  ضعيف و استفاده 
 از وسايل  نامناسب  يا با فشار بيش  از حد را شامل  می شوند. كتاب در ضمن آوردن تصاوير به همراه متن، به شرح 

 تعدادی  از اين آسيب ها پرداخته  است. 

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

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: علوم ورزشی، تربيت بدنی، تمرين ها 

چكيده: ورزش  فوتسال  يا فوتبال  سالنی  از 1930 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. 
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راهنمای  ت  )ACL( قدامی  صليبی  رباط  ديگران[.  ...]و  گريس  ميكله باست،  رابرت جی/  ماركس،   .13
پيشگيری، درمان و باز توانی شديدترين آسيب های ورزشی زانو. مجتبی ابراهيمی  ور كيانی/ محمدرضا 

سيدی. تهران: ورزش، 1395. 168ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: آسيب های ورزشی، درمان، علوم پزشكی 

چكيده: آسيب  رباط  صليبی قدامی  در زمره آسيب های شديد ورزشی  است. پيشگيری  از اين معضل  بايد در اولويت 
 برنامه ها و تمرين های  ورزشكاران قرار گيرد، زيرا در صورت رعايت نكردن، هزينه های بااليی  را به افراد تحميل 
می كند. اين  آسيب  می تواند ويران كننده حس  عزت نفس  و سالمت  ورزشكاران  نيز باشد. نويسنده ضمن توضيح  درباره 

 اين آسيب، شيوه های  درمان  و برنامه  تمرينی برای بازگشت به زمين  مسابقه  را نيز معرفی می كند و شرح می دهد. 

14. ايد، جيمز. كتاب های داميز، كاربردی وسودمند: شطرنج For Dummies. هنگامه خدابنده. تهران: 
آوند دانش، 1395. 352ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: بازی های فكری، مسابقات ورزشی، بازی و سرگرمی  

چكيده: در اثر پيش رو بيان می شود شطرنج بهترين بازی  ای است كه انسان ابداع كرده است. در اين كتاب 
قواعد و ريزه كاری های بازی شطرنج از جنبه های مختلف توضيح داده شده است. زمان و لوازم بازی از عناصر 
مهم اين بازی)ورزش( هستند.با مطالعه بخش های شش گانه كتاب می توان با مبانی، تكنيک ها و تاكتيک ها و 

اصطالحات شطرنج آشنا شد. 

15. باليث، الكرو. شنا را قورت بده. محسن علی دارچينی/ مرتضی آهنچی. مشهد: استاد، 1395. 264ص. وزيری 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: تربيت بدنی، آسيب های ورزشی 

چكيده: علم شنا، درک حركت بهتر در آب است و زمانی شنای كارامد به دست می آيد كه شناگر از طريق 
اقتصادی شناكردن، انرژی خود را حفظ كند. نگارنده به همين دليل با ذكر روش های تمرينی برای به دست آوردن 
مهارت در شنا، دريل ها يا مهارت های تمرين شنا از جمله تمرين ريكاوری، تمرينات محوری و تنفسی را در هفت 

فصل توضيح داده است. 

16. فدراسيون بين المللی فوتبال )فيفا(. فوتبال پايه: فدراسيون بين المللی فوتبال )FIFA(. مصطفی زارعی/ 
مجتبی  ابراهيمی  وركيانی ...]و ديگران[. تهران: ورزش، 1395. 224ص. رقعی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: فوتبال، فوتبال پايه 

چكيده: كتاب  حاضر برنامه های  فوتبال پايه فيفا برای دختران و پسران 6 تا 12 سال را در قالب طرح های 
مخصوص مدرسه، جامعه و باشگاه  معرفی می كند. فوتبال  ورزشی  پر مخاطب است  كه ارتقای  نظام مند و پايه ای 
آن از اولويت های فيفا محسوب می شود. به  همين  دليل،  هدف  اصلی  و عناصر مهم فوتبال پايه  در اين كتاب  تعامل 
داشتن، روحيه تيمی، يادگيری از طريق بازی )درحالی كه به وسيله مربی  هدايت می شود(، و نيز گرد هم  آوردن  حد 

اكثر افراد ممكن  معرفی شده  اند. 
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17. يعقوب پور، اميد/ دانش ثانی، كاظم. كتاب های استعداديابی ورزشی: فوتبال ويژه مربيان و دانش آموزان.  ت
تهران: آبرنگ، 1395. 56ص. رقعی 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلي: دهم فنی و حرفه ای 

کلمات کليدي: تربيت بدنی، علوم ورزشی، تمرين ها 

چكيده: فوتبال  ورزشی گروهی  است  كه  از چندين  سده  پيش  از ميالد در چين، يونان  و روم  رواج  يافت. فوتبال 
مدرن از 1866 در انگلستان  شكل  گرفت. ورزش های گروهی  از جمله  فوتبال،  برای  افزايش  روحيه همكاری  مؤثرند. 
اين  ورزش  در زمينی  مستطيل  شكل با توپ  انجام  می شود و روش  امتيازدهی  به اين  شيوه  است  كه  به  لحاظ  قانون 
 بازی  تمام  توپ  از روی  خط  دروازه  عبور كند. كتاب  حاضر، عالوه بر شرح قوانين،  به  آسيب های  شايع، كمک های 

 اوليه  درمانی  و انواع ضربه ها  و خطاها در فوتبال می پردازد. 

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

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلي: دهم فنی و حرفه ای 

کلمات کليدي: علوم ورزشی، تمرين ها، تربيت بدنی 

چكيده: فوتسال  ورزشی  گروهی  است  كه  در سال 1930 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. فوتسال  نيز قوانينی  دارد و در 
زمينی  به  اندازه 25 در16 تا 42 در25 متر انجام  می شود. اين  كتاب  به  توضيح قواعد  فوتسال  مانند مقررات زمانی، 

كرنر و خطاها پرداخته  است. 

19. فدراسيون بين المللی فوتبال )فيفا(. قوانين و مقررات فوتسال. ابراهيم علی دوست قهفرخی. تهران: 
ورزش، 1394. 72ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: سوم فنی و حرفه ای 
کلمات کليدي: تربيت بدنی، علوم ورزشی، فوتسال 

چكيده: كتاب  به  اين  بحث   می پردازد  كه  ورزش  فوتسال  از پر طرفدارترين  ورزش های  دنيا به شمار می رود  و لزوم 
دانستن  و استفاده  از مقررات  آن در برگزاری  مسابقات  مهم است. اين  قوانين  كه  در فصول  پنجگانه كتاب  آمده اند، 

پيچيده  نيستند،  اما ورزشكاران  و مربيان  بايد از آن ها اطالعات  كافی  و مناسب  داشته باشند. 

20. احمدی قرائی، مريم/ حيدری، زكيه. معجزه ورزش و رژيم علمی و کاربردی: آنچه که قبل از هر 
اقدامی برای کنترل وزن بايد بدانيد. تربت حيدريه: افرا تربت، 1395. 231ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، ساير كارشناسان 
پايه تحصيلي: دهم فنی و حرفه ای 

کلمات کليدي: تربيت بدنی، آسيب های ورزشی 

چكيده: زندگی سالم و آمادگی جسمانی از اهميت زيادی برخوردار است اما بيشتر مردم به بی تحركی يا كم 
تحركی تمايل دارند. كتاب حاضر با اشاره به مقدمات شروع ورزش صحيح، تغذيه مناسب، نحوه تمرينات و تقويت 
عضالت و آثار مثبت آن، و نيز به اثرات تمرين های نادرست، رژيم غذايی خطرناک و كاهش وزن پرداخته است. 
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21. يعقوب پور، اميد/ دانش ثانی، كاظم. كتاب های استعداديابی ورزشی: واليبال ويژه مربيان و دانش آموزان.  ت
تهران: آبرنگ، 1395. 48ص. رقعی 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلي: دهم فنی و حرفه ای 

کلمات کليدي: تربيت بدنی، علوم ورزشی، واليبال 

چكيده: واليبال  ورزشی  گروهی  است  كه  در سال 1895  ويليام جی.مورگان  در امريكا آن را معرفی  كرد. زمين بازی  
اين  ورزش  به  شكل  مستطيلی  در ابعاد 18 در 9 متر 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. 

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

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلي: دهم فنی و حرفه ای 

کلمات کليدي: علوم ورزشی، تربيت بدنی، هندبال 

چكيده: هندبال  ورزشی گروهی است كه با  دو  تيم و يک 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. 

23. وانقی، محمد. حبيب خدا. تهران: مؤسسه فرهنگی آرمان رشد، 1395. 136ص. رقعی 
مخاطب: والدين، هنرآموز، هنرجو 

پايه تحصيلي: سوم 
کلمات کليدي: كار و زندگی، زندگی اسالمی، فعاليت های اجتماعی 

چكيده: كسب روزی حالل از ديد همگان دارای اهميت است. كسب از نظر قرآن آداب و شرايطی دارد. نگارنده 
در كتاب پيش رو در سه فصل به معرفی مصاديق كسب و كار، انواع كسب و آثار كسب حالل و نتايج آن در زندگی 

انسان ها می پردازد. 

24. جانسون،  روی/ ايتون، جان. راز مديران برنده و كاركنان موفق: تاثيرگذاری بر ديگران. افسانه زمانی  مقدم/ 
پريسا زمانی  فراهانی. تهران: سخنكده، 1394. 116ص. رقعی 

مخاطب: مدير، دانشجو معلمان، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: مهارت  های رفتاری، مديريت نيروی انسانی، كار و زندگی 

چكيده: نويسنده اين  اثر معتقد است در صورت  تأثيرگذاری  بر ديگران  می توان  حمايت  و تعهد آن ها را به  خود جلب 
كرد. در اين  صورت  است  كه  توان  بالقوه  آدمی  در موفقيت  افزايش  می يابد. كتاب  به  حوزه  رفتار سازمانی بر اساس  

محور تأثيرگذاری  بر ديگران  نيز اشاره  دارد كه  يک نتيجه اش  كسب  قدرت  و اعتبار برای مدير است. 



1213 دورهآموزشمتوسطهفنیوحرفهایوکاردانش)2(فهرستگانمنابعآموزشيوتربیتیمنتخب

ـي
رگان

 باز
ي و

دار
ساب

25. هولدن، رابرت/ رنشاو، بن. راز مديران برنده و كاركنان موفق: تعادل ميان کار و زندگی. افسانه زمانی  مقدم/ ح
پريسا زمانی  فراهانی. تهران: سخنكده، 1394. 124ص. رقعی 

مخاطب: مدير، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: مهارت های رفتاری، كار و زندگی، تعادل 

چكيده: در حوزه  رفتار سازمانی  مهم  اين  است  كه  كدام  رفتارهايی  در چارچوب  تأمين  اهداف  سازمان صورت 
گيرد. كتاب  حاضر در ارتباط  با تعادل  ميان  كار و زندگی،  به  اهميت  برقراری  اين  وضعيت  در ايجاد دركی معنادار 

از موفقيت  می پردازد و مشخص  می سازد كه  چگونه  می توان  با تجديد نظر در چشم اندازها و اهداف  زندگی  كرد. 

26. هلر، رابرت. راز مديران برنده و كاركنان موفق: دستيابی به تعالی. افسانه زمانی  مقدم/ پريسا زمانی  فراهانی. 
تهران: سخنكده، 1394. 112ص. رقعی 

مخاطب: مدير، دانشجو معلمان، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: مهارت  های رفتاری، تعالی سازمانی، مهارت رهبری 

چكيده: نويسنده در اين  اثر می گويد، دستيابی  به  تعالی  در محيط های  كاری  نيازمند داشتن  مهارت های  فردی  و 
مهارت های  عملی  است. چگونگی  نگرش  به  شغل  و اعتماد به  نفس  نيز در اين  بين  اهميت  بسزايی  دارد و می تواند   

مدير با كفايت  را از ممتاز باز شناسد. 

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

مخاطب: والدين، هنرآموز 
کلمات کليدي: آموزش خانواده، مديريت مالی، پول 

چكيده: امروزه سواد و توانايی خواندن و نوشتن 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 تصميم گيری مالی، كسب پول و پس انداز 

پرداخته است. 

28. 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، هنرآموز 
کلمات کليدي: پول، آموزش خانواده، مديريت مالی 

چكيده: در تعريف مقدماتی، 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 مداخله خانواده در 
فعاليت های آموزشی بسيار اهميت دارد. آموزش سواد مالی به كودكان و نوجوانان می تواند دشواری های مديريت 
مالی اين گروه 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. 
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ح 29. صالحی، الهام/ خاموشی، ناهيد. مسئول سفارشات. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربيت، 1395. 180ص. رحلی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: دهم كاردانش 
کلمات کليدي: مديريت و سازماندهی، حسابداری، خريد و فروش 

چكيده: اثر پيش رو به بررسی عملكرد انواع خريد و فروش و نحوه انبار، صدور و ورود كاالها و آشنايی با مهرها 
و فرم های مورد نياز در حسابداری كاال، انبار و سفارشات می پردازد. 

30. پژوهنده، محمدحسين. نظام مديريت علوی. مشهد: دانشگاه علوم اسالمی رضوی، 1395. 464ص. وزيری 
مخاطب: مدير، هنرآموز 

کلمات کليدي: عناصر مديريت، فرهنگ اسالمی، حكومت اسالمی 

چكيده: "نظام مديريت علوی" درامدی بر رهبری  كوتاه  امام علی)ع( است  كه  در آن الگوی مديريت كشوری 
 و منابع انسانی، مبانی  و اهداف، برنامه  و ساختار و موانع  و مواضع  نظام  رهبری  ايشان نگاشته  شده  است. مؤلف 
همچنين  جايگاه  خرد و قانون  در نظام  مردم  ساالری دينی، شايسته  ساالری،  مفهوم  آزادی، مدارا و قاطعيت  در 

حاكميت  و عوامل  تأثير گذار بر رفاه  اجتماعی  را بيان   كرده  است. 

31. حقيق، رامش. هوش معنوی در کسب و کار. اصفهان: فرهنگ مردم، 1395. 296ص. وزيری 
مخاطب: مدير، هنرآموز 

کلمات کليدي: اقتصاد، هوش، خودآگاهی 

چكيده: هوش معنوی همان خردمندی فرزانگانی است كه آرامش ذهن، ارتباط با درون و رسيدن به خرد ناب 
انسانی را در پی دارد. اين مفهوم بنا بر محتوای كتاب، در هر جنبه زندگی فردی و اجتماعی انسان مؤثر است اما 
در عملكرد و توسعه روابط سازمانی عميق، و تأثير آن در موفقيت كسب و كار بسيار چشم گيرتر است. كتاب در 7 
فصل به بيان ابعاد هوش معنوی و نحوه افزايش كيفی آن بر رفتار و عملكرد سازمانی تا رضايت شغلی و مديريت 

زندگی در سطوح و مراكز گوناگون می پردازد و ابزارهای سنجش اين زمينه ها را معرفی می كند. 

32. گرهم، كنت. كالسيک های خواندنی: باد در درختان بيد. آرزو احمی. تهران: پيدايش، 1395. 312ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: داستان های حيوانات، ادبيات ملل، داستان های بلند 

چكيده: موش كور و موش رودخانه، بسيار مؤدب و محترم هستند؛ اما وزغ هميشه در حال ماجراجويی و 
خرابكاری است. حيوانات جنگل هر كاری می كنند تا وزغ سر عقل بيايد، ولی موفق نمی شوند. سرانجام تصميم 

می گيرند او را زندانی كنند، اما اين پايان ماجرا نيست. 
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33. احمدی، حسن. بازی دوم. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 1395. 226ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: داستان های تخيلی، داستان های بلند، نوجوانان 

چكيده: شخصيت های رمان جديد مادربزرگ، نوه هايش هستند. در واقع مادربزرگ يک بازی را با نوه هايش 
شروع كرده است، ولی داستان به شكل ديگری پيش می رود و مادربزرگ و نوه هايش به موجودات ديگری 
تبديل می شوند. شخصيت اصلی داستان، دخترک ژوليده ای است كه هر باليی بخواهد، سر قهرمان های 

داستان می آورد. 

34. منتظر ظهور، فريبا. به جز سرخ، هر رنگی. تهران: گل آذين، 1394. 192ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: هنر و فرهنگ، عكاسی، داستان های بلند 

چكيده: اين رمان با تم اصلی عكاسی نوشته شده و مخاطب را درقالب داستان با دنيای اين حرفه آشنا می كند. 
داستان چند راوی دارد كه از ميان آن ها می توان به عكاسی به نام »حيران« و دختری داستان نويس به نام 
»شهرزاد« اشاره كرد. فضای كلی داستان در شهرهای تهران، كاشان و يزد می گذرد. در داستان چند عكاس 

مشهور ايرانی نيز حضور دارند، مانند نيكول فريدنی و كاوه گلستان. 

35. واحدی، نرجس. تا خدا راهی نيست. تهران: سيب صادق)ع(، 1394. 72ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: ادبيات فارسی، انواع ادبی، شعر، كودک و نوجوان 

چكيده: اين كتاب دربردارنده قطعه هايی با مضامين خداشناسی، مرگ، جانبازی و فداكاری، اخالق و آداب 
اجتماعی و... است كه بيانگر انديشه ها و آرمان های نويسنده است. آرمان هايی كه گاهی با خاطرات گذشته پيوند 

می خورد و گاهی آينده ای مطلوب را با عشق و احساس ترسيم می كند. 

36. افتخار، رفيع. تپش. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 1395. 126ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: جنگ ايران و عراق، داستان های بلند، نوجوانان 

چكيده: ميالد نوجوانی 12 ساله است كه بر اثر موشک باران همه اعضای خانواده اش را از دست داده 
است. او همراه مادربزرگش، بی بی، به تهران می آيد؛ ولی طولی نمی كشد كه بی بی را هم از دست 
می دهد و تنها می ماند. ميالد مشكالت زيادی دارد و هر بار در ماجرايی گرفتار می شود؛ ولی هرگز تن 

به تسليم نمی دهد. 
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37. آقاياری، خسرو. قصه های پهلوانی: رخصت مرشد9، يزد. تهران: كتاب نيستان، 1395. 182ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: سرگذشتنامه، فرهنگ عامه، داستان های حماسی 

چكيده: نويسنده در اين مجلد در قالب داستان از پهلوانان شهر يزد سخن می گويد. وی در گام نخست به سراغ 
دوران كودكی و نوجوانی پهلوانان می رود و خاستگاه و شيوه زندگی آن ها را در فضای اجتماعی روايت می كند. 
مبارزات پهلوانان با نزديک شدن به شيوه بيان حكايت های قديمی ايران بازگو شده كه همين امر بر كشش و 

جذابيت داستان ها افزوده است. 

38. حسن بيگی، ابراهيم. سورنا. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 1395. 76ص. وزيری 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: داستان های حماسی، ادبيات كودک و نوجوان، تاريخ ايران 

چكيده: پسران فرهاد سوم، هر كدام حكومت قسمتی از ايران را به عهده داشتند. »اُُرد« حاكم شمال و شرق و 
»مهرداد« حاكم غرب ايران است. به اُُرد خبر می دهند كه مهرداد، پدر را كشته و قصد پادشاهی بر كل ايران را دارد. 
»سورنا« ماهرترين فرمانده دولت اشكانی كه در خدمت اُُرد است، قول می دهد كه مهرداد را دست بسته تحويل دهد. 

39. يوسفی، محمدرضا. قصۀ کوچ. تهران: شركت انتشارات ويژه نشر، 1395. 288ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: داستان های بلند، اقوام و عشاير، كوچ نشينی 

چكيده: اين داستان سرگذشت نوجوانی را بيان می كند كه در يک ايل زندگی می كند. در اين رمان جريان كوچ 
مدرن اين قبيله بازگو می شود كه اهالی ايل با اتوبوس به شهر مورد نظر می روند و گله همراه چوپان پياده حركت 
می كند. جريان پرفراز و نشيب اين سفر از ييالق به قشالق و مسائل پيش روی كوچ نشينان در جامعه امروز در 

روند اين داستان بررسی می شود. 

40. بايرامی، محمدرضا. لم يزرع. تهران: كتاب نيستان، 1394. 352ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: ادبيات جنگ، داستان های بلند، نوجوانان 

چكيده: »سعدون« از خانواده ای شيعه و »احلی« از خانواده ای سّنی است. سعدون شيفته احلی است، ولی پدر 
احلی مخالف اين رابطه است. سعدون داوطلبانه به سربازی می رود. او سربازی منظم است و خط خوبی هم دارد. 
در حادثه ای كاميون حامل سعدون به ته دره می رود و بعثی ها فكر می كنند او كشته شده است، ولی او زنده است 

و تصميم تازه ای می گيرد. 

ان
ــ

ــ
ستـ

 دا
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رايـا نـــه                                      
ان

ــ
ــ

ستـ
41. پترسون، جيمز/ گرابنستاين، كريس. من، بامزه تر بود!. مريم رفيعی. تهران: گيسا، 1395. 328ص. رقعی  دا

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: ادبيات ملل، داستان های بلند، كودک و نوجوان 

چكيده: داستان اين كتاب درباره »جيمی گريم« پسر شاد و شوخ طبعی است كه نمی تواند راه برود. جيمی اهل 
نيويورک است و قصد دارد در مسابقه بانمک ترين بچه ُكمدين دنيا شركت كند. در اين مسير برای او مسائلی به 
 وجود می آيد كه او را وادار به تالش برای به حقيقت پيوستن رؤيايش می كند. او در اين داستان مخاطبانش را به 

اين نتيجه می رساند كه هرگز چيزی را بيش از حد جدی نگيرند. 

42. ذبيحی، راحيل. كاموا: موهای معلق، چشم های چرخان. تهران: هوپا، 1395. 208ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: داستان های تخيلی، داستان های بلند، نوجوانان 

چكيده: نويسنده در داستانی تخيلی، قصه دختر شاه پريان و غول چراغ جادو را روايت می كند. پريدخت )دختر شاه 
پريان( با تهمتن ) پسر غول چراغ جادو( ازدواج كرده است. آن ها دختری به نام بهاران دارند. او از همه جا بی خبر 
است و نمی داند كه چرا با بقيه فرق دارد. پدر و مادر بهاران به دنبال راهی هستند تا اين راز را با وی در ميان بگذارند. 

43. فی، اريک. ناگازاکی. سعيده بوغيری. تهران: گل آذين، 1395. 104ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: ادبيات ملل، داستان های بلند، نوجوانان 

چكيده: اين داستان حكايت مردی است در آستانه پنجاه سالگی، با عادت های يک آدم مجرد. او با رويدادهايی 
در خانه خود روبه رو می شود، طوری كه ناگهان تمام زندگی اش را تحت الشعاع قرار می دهد. اين رمان بر اساس 

داستانی واقعی شكل گرفته است. 

44. قاسمی راد، امير. آموزش توليد محتوای الكترونيكی برای کالس درس. شيراز: زرينه، 1395. 
204ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: سوم 

کلمات کليدي: علم رايانه، برنامه نويسی رايانه 

چكيده: ضرورت به كار گيری محتوای الكترونيكی و يادگيری روش های توليد اين محتوا در كالس های درس 
امروزی، آموزش را هدايت كرده و به كاربر ايده های خالقانه خواهد داد. " آتوپلی مديا استاديو"، با محيط گرافيكی 
چند رسانه ای و ابزارهای فراوان، روش های اصولی توليد برنامه های فرايند ياددهی-يادگيری منعطف در كالس 
درس را نشان می دهد. استفاده از فايل های رسانه، ايجاد مرورگرهای داخلی، امكان ساخت اساليد و امكانات ديگر 

از ويژگی های ديگر اين نرم افزار است. 
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ـه
ــ

ــ
ـان

ــ
راي

45. صميمی، علی رضا. آموزش کاربردی و تمرينات تخصصیAUTOCAD برای رشته های  
عمران و معماری مرجع کامل آموزشی و تمرينی اتوکد. تهران: نوآور، 1394. 352ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: سوم فنی و حرفه ای 

کلمات کليدي: نرم افزار رايانه ای، رسم های فنی، نقشه 

چكيده: نويسنده در اين  كتاب تصريح دارد كه اين  نرم افزار، به معنای طراحی  خودكار به  كمک  رايانه  است. با وجود 
اتوكد، تهيه  نقشه  به  صورت  دستی  فقط جنبه  آموزشی  می يابد  و تمامی  نقشه های  اجرايی با رايانه  و با اين  نرم افزار 
ترسيم  می شوند. قابليت های گسترده  در ترسيم  و قابليت  تطبيق  با ديگر نرم افزارها در رشته های  فنی  و مهندسی، 

عمران  و معماری،  از ويژگی های  اين  نرم افزار هستند. 

46. جهانگير، محمدرضا/ صالحه، علی رضا ...]و ديگران[. مجموعه كتاب های عالمه حلی: برنامه نويسی، 
پايتون)2(. تهران: حلی، 1395. 112ص. رحلی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: سوم 

کلمات کليدي: نرم افزار رايانه ای، آموزش، حل مسئله 

چكيده: فراگرفتن  برنامه  نويسی  توانايی  فردی  اشخاص  را در رشته های  گوناگون  باال می برد. در اين  كتاب، ابزارها 
و ملزومات  ورود به  برنامه نويسی  ذكر شده  اند. فصل های  اول  تا سوم   درباره ورود به  بازی سازی  و ساخت  برنامه های 
 كاربردی،  اطالعاتی  به  هنرجويان می دهد. فصول  پايانی  راهنمای هنرجويان  برای  ورود به  شاخه  برنامه نويسی 

 الگوريتمی  و كسب  مهارت  حل  مسئله  با رايانه  است. 

47. هامونی، اميد. مبادی مباحث كارشناسی طراحی گرافيک در ارتباط تصويری: طراحی حروف برای فونت 
فارسی. تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی، 1395. 160ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: ارتباط تصويری، علم رايانه، گرافيک 

چكيده: بنا بر نياز جامعه، طراحی خط و فونت فارسی، طراحی نشانه و طراحی هويت جامع بصری، اساسی ترين 
درس های پايه طراحی گرافيک در ارتباط تصويری هستند. تا قبل از رواج چاپ سربی در ايران تمام كتاب های فارسی 
به وسيله خوش نويسان كتابت می شد. در كمتر از يک دهه توجه طراحان گرافيک و مخاطبان به حروف فارسی 
تايپ فيس متمايز، جلب شده است. اثر حاضر در پی معرفی طراحی حروفی سالم با كمترين شباهت ها و ايراد هاست. 

48. كوكبی، مهرناز. مبادی مباحث كارشناسی طراحی گرافيک در ارتباط تصويری: طراحی گرافيك برای 
وب و فضای مجازی. تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی، 1395. 132ص. وزيری 

مخاطب: دانشجو معلمان، هنرآموز، ساير كارشناسان 
کلمات کليدي: علم رايانه، نرم افزار رايانه ای، ارتباط تصويری 

چكيده: تركيب عوامل تصويری و تكنولوژی در طراحی وب، برای طراحان فضای مجازی اهميت دارد. بنا بر اين 
طراحان در جذب مخاطب و منافع اقتصادی و فرهنگی می توانند از اين هنر استفاده ببرند. اثر حاضر در هفت فصل 
به مطالبی از جمله درک فضای مجازی، آشنايی با اركان تشكيل دهنده صفحه وب، افزودن عناصر تصويری و 

گرافيكی و ديگر موارد پرداخته است. 
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49. صادقيان، حميد. طراحی گرافيك متحرک. تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی، 1395. 184ص. وزيری 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو

پايه تحصيلي: سوم 
کلمات کليدي: هنرهای تجسمی، ارتباط تصويری، گرافيک 

چكيده: اين  اثر به  تحول تجربيات  بشری  در طراحی  گرافيک  متحرک  می پردازد. گرافيک  متحرک  استفاده از 
تكنولوژی  ويدئو يا انيميشن  است كه با ايجاد توهم  حركت  در ظاهر عناصر بصری  ايجاد می شود. آشنايی با شيوه ها 

و تجربه های  گذشته  در اين  زمينه  می تواند به  تحقق  ايده های  جديد بينجامد. 

50. حيدری، علی. كليد: کليد 3DMAX مدل سازی. تهران: كليد آموزش، 1395. 120ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، ساير كارشناسان 

پايه تحصيلي: سوم 
کلمات کليدي: نرم افزار رايانه ای، طراحی، معماری 

چكيده: اين نرم افزار در طراحی، معماری، جلوه های ويژه سينمايی و انيميشن سازی، امكاناتی سه بعدی ارائه 
می دهد. نگارنده در اين كتاب در مراحلی عملی، طراحی داخلی يک آشپزخانه از اول تا آخر را به طور عملی و روی 

سنگ، چوب، فلز و انعكاس طبيعی آن ها را انجام داده تا واقعی جلوه كنند. 

51. حيدری، علی. كليد: کليد انيميشن سه بعدی MAYA. تهران: كليد آموزش، 1394. 112ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: نرم افزار رايانه ای، فيلم های كارتون 

چكيده: Autodesk Maya از نرم افزارهای مدل سازی و انيميشن سه بعدی است. اين برنامه در صنعت 
بازی های رايانه ای هم به كار می رود. مؤلف در اين كتاب با آموزش طراحی صنعتی و هم چنين معماری به نوعی 

آشنايی مقدماتی با اين نرم افزار را ممكن ساخته است. 

52. فردين،  امين. كليد: کليد تدوين فيلم با Edius. تهران: كليد آموزش، 1394. 112ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: نرم افزار رايانه ای، فيلمسازی 

چكيده: Edius نرم افزاری برای ويرايش و تدوين فيلم به ويژه فيلم هاي  ی با هندی كم يا تلفن همراه است. 
صداگذاری و زيرنويس نيز از ديگر كارهايی است كه با آن و روی فيلم می توان انجام داد. نگارنده در اين كتاب و 

در قالب چند پروژه عملی، نحوه كار با اين برنامه را آموزش می دهد. 

ـه
ــ

ــ
ـان

ــ
راي
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شــــعر                                      

53. الله چينی، محمدجواد. كليد: کليد تصويرسازی و شخصيت پردازی با ايلستريتور. تهران: كليد 
آموزش، 1395. 96ص. رقعی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: نرم افزار رايانه ای، طراحی 

چكيده: Adobe Illustrator از نرم افزار های طراحی دوبعدی است. اين برنامه ويژه طراحی هايی است كه 
در ابعاد متفاوت و با ويژگی های هندسی باشد. كتاب حاضر با انجام دادن چند پروژه عملی، آشنايی با اين نرم افزار 

را آموزش می دهد. 

54. حيدری، علی. كليد: کليد 3DMAX متحرک سازی. تهران: كليد آموزش، 1395. 112ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: سوم 
کلمات کليدي: نرم افزار رايانه ای، طراحی 

چكيده: 3D Max از نرم افزارهای  آموزش حركت دادن به اشيا و مفاهيم اصلی انيميشن سازی سه بعدی است. 
كتاب پيش رو در قالب پروژه  هايی از حركت دادن طرح های موجودات زنده فريم به فريم تا استخوان بندی و 

صداگذاری را به مخاطب ارائه می دهد. 

55. امينی ، اسماعيل. طنز جدی: بوستان بی درخت. تهران: قديانی، 1395. 104ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: ادبيات فارسی، انواع ادبی، شعر، طنز 

چكيده: در اين مجموعه بسياری از مسائل مهم اجتماعی و نقايص و كمبودها در قالب شعر طنز بيان شده است. 
رعايت حقوق ديگران، عدالت خواهی، خوش خلقی و... از مسائل مطرح در اين اشعار هستند. همچنين  اين اشعار 

نقيضه ای بر بوستان سعدی است. 

56. آسمان، محمدجواد. مجموعه شعر شرح صدر. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1395. 164ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: ادبيات فارسی، انواع ادبی، شعر مذهبی 

چكيده: سيد موسی صدر مرجع دينی و سياسی شيعيان بود كه پس از هجرت از ايران به لبنان، مجلس اعالی 
شيعيان لبنان را تأسيس كرد و رهبری فكری و سياسی شيعيان اين كشور را به عهده گرفت. در اين مجموعه 
سروده های بيش از 80 شاعر معاصر ايران پيرامون منش و انديشه های واالی امام موسی صدر، گردآوری و ارائه 

شده است. 
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علــوم تربيتــی                                      
57. چراغی، سيدضيا. پيشگيری از تخلفات اداری در آموزش و پرورش. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی 

تربيت، 1395. 100ص. رقعی 
مخاطب: مدير، هنرآموز 

کلمات کليدي: قوانين، قانون خدمات كشوری، آيين نامه های اداری 

چكيده: برخورداری  از نظام سالم  اداری  در يک  كشور و شناسايی  و بر خورد با تخلفات  كاركنان به  منظور ايجاد 
محيطی پاک،  عموماً مورد توجه  دستگاه های اجرايی است. نويسنده كتاب حاضر بر اين باور است كه شناخت  ساز 
و كارها و پيشگيری از تخلفات اداری با هدف برخورداری از نظام سالم  اداری، به  عنوان اقدام اوليه، بستر الزم را 

برای انجام دادن فعاليت  و رشد مناسب فراهم مي سازد.

58. جهدی  كلوانق، هادی/ حسن زاده، ناصر. چگونه دانش آموزانی شاد داشته باشيم؟. تبريز: پژوهش های 
دانشگاه، 1394. 168ص. وزيری 

مخاطب: هنرآموز، ساير كارشناسان 
کلمات کليدي: بهداشت روانی، فعاليت های فوق برنامه، روان شناسی 

چكيده: ايجاد مدرسه 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 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 درباره انواع فعاليت هايی است كه به منظور شادسازی 

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

59. تيم نويسندگی دانشگاهUFA. چگونه يادگيری رابه سرگرمی تبديل کنيم؟. اكرم قيطاسی. تهران: 
مؤسسه فرهنگی منادی تربيت، 1395. 128ص. رقعی 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدي: 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 سپس سازگاری با ديگران و...را می آموزد. 

60. مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان. راهنمای کاربردی مشاوره شغلی و تحصيلی با تاکيد 
بر سامانه هدايت شغلی- تحصيلی )سامانه هشت(. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان 

جوان، 1395. 488ص. وزيری 
مخاطب: والدين، مشاور، دانشجو معلمان، هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: سوم 
کلمات کليدي: راهنمايی حرفه ای، راهنمايی آموزشی 

چكيده: : شغل و رشته  تحصيلی، اهميت ويژه ای در زندگی انسان دارد و انتخاب آن يكی از تصميم گيری های 
اساسی افراد محسوب می شود. اثر حاضر در راستای بسترسازی برای استفاده مشاوران از ابزارها و سامانه های 
هدايت شغلی و تحصيلی نگاشته شده است و تمركز اصلی آن بر معرفی و  به كارگيری سامانه  بومی تحت عنوان 

سامانه هشت است. 
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61. رايان، فرانک. كتاب های داميز، كاربردی و سودمند: قدرت اراده For Dummies. پروانه شاهين  نژاد.   ع
تهران: آوند دانش، 1395. 182ص. رقعی 

مخاطب: هنرآموز، دانشجو معلمان 
کلمات کليدي: موفقيت، خويشتن داری، روان شناسی 

چكيده: انسان ها اين قابليت را دارند كه اهداف ارزشمندشان را برای سال ها حفظ و پيگيری كنند. بيشتر وقت ها 
دست يافتن به اهداف به بهای سركوب اميال آنی و تقويت اراده ميسر می شود. كتاب حاضر شناخت بهتری از 
قدرت اراده و به كارگيری آن به مخاطب ارائه می كند و ضمن بيان روان شناسی خويشتن داری، فوايد خودانگيزشی 

را شرح می دهد و تمرين عادت های خوب را توصيه می كند. 

62. فضلی خانی، منوچهر. لذت يادگيری: رويكردها و روش های فعال و اکتشافی در آموزش. تهران: 
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1395. 252ص. وزيری 

مخاطب: هنرآموز، دانشجو معلمان 
کلمات کليدي: راهنمای تدريس، مواد و روش های آموزشی، يادگيری فعال 

چكيده: آموزش و توانمندسازی نيروی انسانی، محور توسعه و پيشرفت هر سازمانی محسوب می شود. هدف 
كتاب حاضر ارتقای يادگيری و كيفيت  بخشی به تعليم و تربيت، ضمن تبيين رويكرد فعال و اكتشافی است كه در 
آن، برای نمونه، 26 روش تدريس ارائه شده است. كتاب در چهار فصل تدوين شده است كه عبارت اند از: مفهوم و 
تعريف يادگيری؛ طراحی آموزشی؛ بحث های نظری روش های تدريس؛ روش تدريس فعال، اكتشافی و مشاركتی. 
البته فصل چهارم مهم ترين بخش كتاب است و خود دو بخش دارد: معرفی ساختار و روش، و اجرای نمونه تدريس 

در درس های گوناگون. در اين فصل نمونه های كاربردی بسياری آمده اند. 

63. مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان. مدل سازی و هنجاريابی سامانه هشت )هدايت شغلی و 
تحصيلی(. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان، 1395. 150ص. وزيری 

مخاطب: والدين، مشاور، دانشجو معلمان، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: سوم 

کلمات کليدي: فرصت های شغلی، رشته های تحصيلی، مشاوره 

چكيده: سيستم های  هدايت  شغلی  و تحصيلی  به  كمک  رايانه  به  نحوی  طراحی  شده اند كه  بتوانند نيازهای افراد 
را در مراحل  رشدی  ويژه  يا سطوح گوناگون آموزشی  برآورده  كنند. در اثر حاضر، ضمن  معرفی اجمالی  مبانی  نظری  

اين  سامانه،  فرايندهای  كاری  آن  تشريح  شده  است. 

64. بالنچارد، كنت/ جانسون، اسپنسر. مجموعه كتاب های زندگی مثبت: مدير يك دقيقه ای جديد. مهسار 
مشتاق. تهران: ابوعطا، 1395. 80ص. رقعی 

مخاطب: والدين، مدير، هنرآموز 
کلمات کليدي: روان شناسی، موفقيت، پيشرفت 

چكيده: اين كتاب در واقع داستانی  درباره هدف ها، تحسين ها و تذكرها برای پيشرفت  است  كه بر اساس مطالعات 
انجام شده  در زمينه  علوم رفتارشناسی نگاشته شده  است. نگارنده سعی دارد روشی جديد در زندگی ارائه  دهد تا هر 

كسی بتواند در شرايط دشوار، با استرس  كمتر، موفقيت بيشتری به دست آورد. 
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65. تترپور، پروين. مديريت آموزش کارکنان: طرح اجرايی برای آموزش کارکنان در مراکز مختلف.   ع
تهران: سخنكده، 1395. 448ص. وزيری 

مخاطب: مدير، ساير كارشناسان 
کلمات کليدي: آموزش، مديريت نيروی انسانی، خدمات كشوری 

چكيده: آموزش بنيان همه يادگيری هاست . افراد بشر موجوداتی  هستند  كه  توان  به  قوه  درآوردن  آموزش های 
 بالفعل  را دارند. بدين  ترتيب، نيروی  انسانی  كه  در اين  كتاب  يكی  از بزرگ ترين  منابع هر سازمان عنوان  می شود، 
منبع مولدی  است  كه  بی  آن  هيچ  نيرويی  قابل  درک  نيست. پس  آموزش  كاركنان  در  پيشبرد اهداف  و توسعه 
حركت  خدمات  كشوری  به  قدری  اهميت  دارد كه  اگر سازمانی برای آن برنامه ريزی  دقيق نداشته باشد، اعتبار خود 

را از دست  خواهد داد. 

66. قره آغاجی، سعيد. مهارت های مشاوره ای برای معلمان. تبريز: هنر اول، 1395. 200ص. وزيری 
مخاطب: مشاور، هنرآموز 

کلمات کليدي: روان شناسی آموزش و پرورش، مراحل رشد و تحول 

چكيده: در اين  كتاب، نگارنده می كوشد نيازهای آموزشی معلمان را  در زمينه  روان شناسی برآورده كند. فنون 
 گردآوری  اطالعات و برقراری  ارتباط  با دانش آموزان، مداخله  و حل  بحران  و نحوه  كمک  به آن ها از جمله  مطالبی 

 هستند كه  در اين  كتاب  تشريح  شده اند. 

67. بازان، تونی. مهارت های مطالعه. محمدجواد نعمتی. تهران: پل، 1394. 228ص. رقعی 
مخاطب: هنرآموز، هنرجو، ساير كارشناسان 

پايه تحصيلي: دهم، سوم 
کلمات کليدي: مهارت  های مطالعه، يادگيری، حافظه 

چكيده: درباره تندخوانی و تكنيک های برتر تقويت حافظه مطالب زيادی نوشته  شده  است. 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 »نقشه 
ذهنی« است مطرح می شود و در فصل آخر نويسنده می كوشد مهارت مطالعه را در مخاطب با استفاده از روش 

نقشه ذهنی متحول كند. 

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

مخاطب: دانشجو معلمان، هنرآموز 
کلمات کليدي: راهنمای تدريس، اخالقی، مهارت های آموزشی، مهارت های رفتاری 

چكيده: يكی از مهم ترين ويژگی ها درمورد معلمان، وجود اخالق در 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 رابطه 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 پيشنهادهايی كاربردی ارائه می دهد. 
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69. پترسون، كتی. 55 وضع دشوار تدريس  )10 راه حل قدرتمند برای تمام چالش های کالس درس(.   ع
مرتضی عباسی/ امين براتيان...]و ديگران[. مشهد: ارسطو، 1395. 180ص. وزيری 

مخاطب:  هنرآموز 
کلمات کليدي: 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. 

70. مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه هنر: مجموعه معماری و 
شهرسازی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان، 1394. 306ص. رحلی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: سوم 

کلمات کليدي: آزمون ها، بازاركار، انتخاب رشته 

چكيده: انتخاب  رشته تحصيلی از جمله تصميم های مهم  دانش آموزان است. به ويژه كه شناخت از وضعيت بازار 
كار و سازمان های  مربوطه  در انتخاب  رشته تحصيلی مؤثر است. به همين،  دليل در اين كتاب، عالوه بر تعاريف، 

رشته ها و گرايش های  تحصيلی مجموعه معماری و شهرسازی معرفی شده است. 

71. تقوايی، علی اكبر/ كاميار، مريم ...]و ديگران[. مقاالتی در باب شهرسازی اسالمی. تهران: خورشيدباران، 
1394. 160ص. وزيری 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدي: تمدن اسالمی، شهرنشينی، معماری 

چكيده: فضای شهری به عنوان عاملی محرک می تواند بر حواس، ادراک و انگيزه های رفتارساز اثر بگذارد. از ديدگاه 
اثر پيش رو در ارتباط علوم اسالمی با طراحی شهری ما اغتشاشی وجود دارد كه نياز است تا رابطه اين دو حوزه با 
ارائه نظريات كاربردی، اصالح و تكميل گردد. در شهر اسالمی، فضا متكی به نظام فرهنگی اسالم است بنابر 
اين وارد ساختن ذهنيت به درک اجتماعی فضای شهری و تلفيق آن با بستر فيزيكی شهر اسالمی مد نظر است. 

72. تكاور، سهيال/ اكبرلو، حسين ...]و ديگران[. حشره شناسی و مديريت تلفيقی آفات همراه با اطلس 
رنگی مهم ترين حشرات آفت در ايران. تهران: دانشگاه فنی و حرفه ای، 1394. 301ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم كاردانش 

کلمات کليدي: دفع آفات، منابع طبيعی، حشرات 

چكيده: در اين  اثر از حشرات ، ويژگی ها و عملكرد برخی  از آن ها سخن به  ميان آمده  است. حشرات  با ويژگی 
های  مرفولوژيكی، فيزيولوژيكی  و اكولوژيكی  خود بر زندگی  انسان  و محيط  زيست  اثر  می گذارند. برخی  از حشرات 
مفيد هستند و تعدادی  هم آفت  قلمداد  می شوند.  كتاب حاضر در دو فصل  به  حشره شناسی  عمومی  و مديريت 

تلفيقی  آفات  پرداخته  است. 
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73. عبدلی، اصغر. راهنمای ميدانی ماهيان آب های داخلی ايران. تهران: ايرانشناسی، 1395. 278ص. پالتويی  ک

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، ساير كارشناسان 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: منابع طبيعی، حيوانات دريايی، محيط زيست 

چكيده: اثر حاضر، ضمن  عرضه  كلياتی درباره ماهيان، محيط زيست  و عوامل تهديد كننده ماهيان  آب های داخلی 
ايران، به معرفی 174 گونه  از اين  جا ن داران می پردازد. در دو حوضه آبريز دريای  خزر و كارون، بيشترين  تعداد 
گونه های غير بومی موجود اند و بسياری از گونه های بومی و در خطر انقراض اين  مناطق تحت  تأثير گونه های غير 
بومی قرار دارند. خانواده  مارماهيان، كوسه ماهيان، كپورماهيان، آزادماهيان  و كفال ها  تعدادی از اين گونه ها هستند. 

74. حاجی آقائی كامرانی، منيره/ فرجی، پريسا ...]و ديگران[. کاربرد گياهان دارويی در طراحی فضای 
سبز شهری. تبريز: عميدی، 1394. 170ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم 

کلمات کليدي: جانوران و گياهان، داروها، درمان 

چكيده: اثر پيش رو بيان می دارد فضای سبز شهری نوعی از سطوح كاربری زمين با پوشش گياهی انسان ساخت 
است كه واجد بازدهی اجتماعی و اكولوژيک باشد. امروزه با رويكردی كه به گياهان دارويی شده است، می توان 
برخی از آن ها را در اين محيط ها كاشت. اين نگاه در سطح ملی و محلی گامی در حفظ ذخاير ژنتيكی كشور و 

زمينه ای در حوزه طراحی فضای سبز و آشنايی مردم با خواص اين گياهان مهم است. 

75. شواليئر، اندرو. كتاب های راهنمای كاربردی: گياهان دارويی. جالل عباسيان. تهران: مهرسا، 1395. 
290ص. پالتويی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: سوم 

کلمات کليدي: طب سنتی، داروها، سالمتی 

چكيده: طب گياهی و گياهان دارويی شايد اصلی ترين بخش از طب سنتی را تشكيل می دهند. در حقيقت منشأ 
استفاده از اين گياهان به پيش از تاريخ برمی گردد. گياهان دارويی با داشتن متابوليت های ثانويه، وظيفه درمانگری 
خود را انجام می دهند. نگارنده با فهرست كردن نام گياهان گوناگون دارويی و خواص آن ها، در تبيين چيستی طب 

گياهی نيز مباحثی را مطرح كرده است. 

76. مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه دامپزشكی: مجموعه 
پاتوبيولوژی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان، 1394. 226ص. رحلی 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
پايه تحصيلي: سوم فنی و حرفه ای

کلمات کليدي: آزمون ها، انتخاب رشته، بازاركار 

چكيده: انتخاب رشته تحصيلی از تصميم های مهم دانش آموزان است. به ويژه، شناخت از وضعيت بازار كار و 
سازمان های مربوطه در انتخاب رشته تحصيلی مؤثر است . بنا بر اين در كتاب حاضر عالوه بر تعاريف، رشته ها و 

گرايش های تحصيلی مجموعه پاتوبيولوژی معرفی می شود. 
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77. مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه كشاورزی و منابع طبيعی:  ک

مجموعه دامپروری. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان، 1394. 246ص. رحلی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: سوم فنی و حرفه ای 
کلمات کليدي: آزمون ها، بازاركار، كشاورزی 

چكيده: انتخاب رشته تحصيلی از جمله تصميم های مهم دانش آموزان است. به ويژه، شناخت از وضعيت بازار كار 
و سازمان های مربوطه در انتخاب رشته تحصيلی مؤثر است . بنابر اين در كتاب حاضر عالوه بر تعاريف، رشته ها و 

گرايش های تحصيلی مجموعه دامپروری معرفی می شود. 

78. مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه كشاورزی و منابع طبيعی: 
مجموعه شيالت. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان، 1394. 202ص. رحلی 

مخاطب: والدين، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: منابع طبيعی، رشته های تحصيلی، توليدات كشاورزی 

چكيده: انتخاب  رشته تحصيلی از جمله تصميم های مهم  دانش آموزان است. به ويژه كه شناخت از وضعيت بازار 
كار و سازمان های  مربوطه  در انتخاب  رشته تحصيلی مؤثر است. به همين،  دليل در اين كتاب، عالوه بر تعاريف، 

رشته ها و گرايش های  تحصيلی مجموعه شيالت معرفی شده است. 

79. مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه كشاورزی و منابع طبيعی: 
مجموعه علوم باغبانی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان، 1394. 208ص. رحلی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: سوم 

کلمات کليدي: رشته های تحصيلی، علوم باغبانی، منابع طبيعی 

چكيده: انتخاب رشته تحصيلی از جمله تصميم های مهم  دانش آموزان  است. به ويژه كه شناخت از وضعيت 
بازاركار و سازمان های  مربوطه،  در اين موضوع  مؤثر است. به همين  دليل، در اين كتاب، عالوه بر تعاريف، به معرفی 

رشته ها و گرايش های  تحصيلی مجموعه علوم باغبانی پرداخته شده است. 

80. مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه دامپزشكی: مجموعه علوم 
درمانگاهی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان، 1394. 222ص. رحلی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز، ساير كارشناسان 
پايه تحصيلي: سوم فنی و حرفه ای 

کلمات کليدي: انتخاب رشته، مشاوران آموزشی، آزمون ها 

چكيده: انتخاب رشته تحصيلی و شغلی از تصميمات مهم هر فرد در زندگی است. در سال های اخير فعاليت های 
گسترده ای در زمينه انتخاب رشته به دو شكل "كمک به داوطلبان در كسب نمره باالی آزمون ورودی دانشگاه ها" 
و "ارائه اطالعات درباره رشته محل ها" انجام شده است. كتاب حاضر يكی از منابعی است كه در خصوص مجموعه 
علوم درمانگاهی از گروه دامپزشكی در چهار فصل آگاهی هايی از قبيل تعريف علوم درمانگاهی، فهرست گرايش ها 

و مشاغل مرتبط ارائه می دهد. 
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81. بنايان كرمانی، مهناز. نانوکامپوزيت ها در بسته بندی قارچ دکمه ای. تربت حيدريه: افرا تربت، 1395. 
118ص. وزيری 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدي: توليدات كشاورزی، كشاورزی 

چكيده: قارچ از حساس ترين محصوالت كشاورزی از نظر فيزيولوژی و منبعی از اسيدهای آمينه، ويتامين ها و 
مواد معدنی است. عدم وجود كوتيكول در سطح قارچ اين ماده خوراكی را در برابر آسيب های فيزيكی و ميكروب ها 
حساس می كند. كتاب پيش رو به ويژگی های قارچ دكمه ای و راهكارهای ماندگار كردن آن به وسيله پوشش های 

طبيعی و نفتی پرداخته است. 

82. زمانی، مهرزاد. جاذبه های گردشگری ايران)ج.1(. شيراز: تخت جمشيد، 1395. 386ص. وزيری 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: طبيعت گردی، سفر، تفريحات سالم 

چكيده: شناخت جاذبه های گردشگری می تواند پنجره های تازه ای به روی عالقه مندان باز كند. در ايران آبشار ها، 
كوه ها، بناهای تاريخی، غارها و اماكن ديدنی بسيار است. دستيابی سريع به اطالعات اين محل ها می تواند در 
سهولت سفر و ديدار از اماكن مورد نظر برای گردشگران و مسافران ارزشمند باشد. اثر حاضر در بخش های 

گوناگون به معرفی بسياری از اين جاذبه ها در چهار گوشه ايران به همراه تصاوير می پردازد. 

83. نظری، احمد. كتاب های جاده های ايران: جاذبه های گردشگری جاده  هراز. تهران: مهرسا، 1394. 434ص. پالتويی 
مخاطب: والدين، هنرآموز 

کلمات کليدي: طبيعت گردی، آثار تاريخی، سفر 

چكيده: گردشگری يک صنعت است و شناسايی مناظر و جاذبه های گردشگری مانند سواحل يا جاده ها می تواند در 
كنترل و مديريت حجم گردشگر و كاهش تخريب محيط زيست مؤثر باشد. به عنوان نمونه در كتاب پيش رو جاذبه های 
جاده هراز از استان تهران تا مازندران به طول 155 كيلومتر معرفی شده است. جاذبه هايی مانند آبشارها، كتيبه ها، مناظر 
روستايی و آثار تاريخی و طبيعی و يا اطالعات خدماتی و رفاهی كه از ديگر موارد ذكر شده در اين كتاب مصور است. 

84. نوالن، اميلی. كتاب های داميز، كاربردی وسودمند: پخت نان و شيرينی For Dummies. مهرک 
ايروانلو. تهران: آوند دانش، 1395. 314ص. وزيری 

مخاطب: هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: آموزش آشپزی، مهارت، تغذيه 

چكيده: با فراهم بودن مواد و ابزار الزم، نان و شيرينی پزی كار مشكلی نخواهد بود. با دانستن تنوع تركيبات، 
دستور و روش های پخت می توان دانش به كار گيری دستورالعمل ها را آموخت. اين كار نوعی هنر و توانايی است. 
هدف كتاب حاضر در ارائه مبحث های نوزده گانه خود، دادن اطالعات الزم درباره انواع شيرينی، نان و كيک و 

كوكی و روش های نگهداری آن هاست. 
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85. مينايی، ساناز/ شريفی، ساناز ...]و ديگران[. دايرة المعارف آشپزی ايرانی)2 ج.(. تهران: ساناز و سانيا،    م
1394. مجموعه 2 جلدي. رحلی 
مخاطب: والدين، هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: سوم 
کلمات کليدي: آموزش آشپزی، خوردنی ها و آشاميدنی ها، خانه داری 

چكيده: معرفی  فرهنگ  غذايی  و اعتالی  غذاهای  سنتی  ايران،  به  سبب  حفظ  و ترويج  جايگاه  اين  فرهنگ و 
جلوگيری  از كمرنگ  شدن  آن  در مقابل  غذاهای  ملل ديگر اهميت  دارد. كتا ب هاي حاضر، عالوه  بر بازنگری در 
دستورهای  غذايی، در بخشی  نيز به  تغييرات  عمده  در نحوه  استفاده  از مواد اوليه  می پردازد. هر بخش از كتاب  با 
عالئم  راهنمای خاصی مشخص  شده است. جلد اول اين كتاب به توضيح درباره انواع صبحانه، مربا، مارماالد، 
پيش غذا، آش و آبگوشت، كوكو، دلمه و جلد دوم  به  شرح تهيه  انواع  كباب، پلو، انواع  خورش، چاشنی  و نوشيدنی  

اختصاص  دارد. 

86. اسالمی، اعظم. زنگ آشپزی: آموزش آشپزی برای دانش آموزان. تهران: طاليی، 1395. 80ص. رحلی 
مخاطب: هنرجو 

پايه تحصيلي: دهم 
کلمات کليدي: آشپزی، غذا 

چكيده: در اين اثر مصور، نگارنده  پس  از بيان توضيحاتی  در زمينه نيازهای بدن، دستورات پخت  انواع  غذاهای 
ساده را ارائه  كرده  است. نگارنده  بعد از آوردن تصويری از هر غذا، مواد مورد نياز و طرز تهيه  آن  را به  طور مختصر 

شرح  داده  است. 

87. هاست، جينا. كتاب های داميز، كاربردی و سودمند: سوپ For Dummies. سارا يوسفی. تهران: آوند 
دانش، 1395. 234ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: آموزش آشپزی، تغذيه، خوردنی ها و آشاميدنی ها 

چكيده: سوپ غذايی مقوی است و می توان آن را با دستور های پخت بی شمار تهيه كرد. كتاب حاضر در 
19 فصل شرايط پخت سوپ، مواد و تجهيزات الزم، سوپ لبنيات، سوپ گوشت و مرغ، آشنايی با چاشنی ها و 

سوپ های سراسر دنيا را با روش های بر طرف كردن ايرادهای سوپ بيان می دارد. 

88. شيروی ، عبدالحسين. حقوق خانواده:  ازدواج، طالق و فرزندان. تهران: سمت، 1395. 328ص. وزيری 
مخاطب: والدين، هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: سوم فنی و حرفه ای 
کلمات کليدي: زندگی اسالمی، زناشويی، شيوه زندگی 

چكيده: تشكيل خانواده از نيازهای اساسی انسان است.عشق و مودت اعضای خانواده موهبتی الهی است و روابط 
خانوادگی بايد بر اساس محبت و احترام بنا شود. بنا بر اين هر يک از افراد خانواده نسبت به هم حقوقی دارند اما 
زندگی نبايد بر اساس قوانين حقوقی پايه ريزی شود. كتاب حاضر با اين ديد به بررسی نظام حقوق خانواده در ايران 
و شرايط نكاح، مهريه و تكاليف زوجين و معنی و شرايط فسخ و طالق، روابط والدين و فرزندان و تنظيم خانواده 

پرداخته است. 
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89. گروه مؤلفين انتشارات باهدف. خانواده تك سرپرست. تهران: باهدف، 1395. 160ص. رقعی 
مخاطب: والدين، دانشجو معلمان، هنرآموز 

کلمات کليدي: آموزش خانواده، روابط بين فردی 

چكيده: كتاب حاضر به اين كه انسان موجودی اجتماعی است و انسانيت او در تعامل با ديگران معنی می يابد، 
اشاره دارد. اين اثر در چهار فصل به مباحثی مانند خانواده تک سرپرست، مسائل و مشكالت بچه ها در جدايی و 

طالق، خانواده تک سرپرست و جدايی و مسائل گروه های سنی مختلف در اين دوران می پردازد. 

90. علی محمدی، كاظم. رئيس خانه يا کارمند اداره؟ خانه داری يا اشتغال  زنان؛ کدام يك؟. قم: 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره(، 1394. 72ص. رقعی 

مخاطب: والدين، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: بازاركار، زنان، اعتقادات مذهبی 

چكيده: كتاب حاضر به بررسی مزايا و معايب اشتغال زنان و تأثير آن بر نظام خانواده به عنوان نخستين نهاد 
اجتماعی می پردازد. با نگاه به قرآن كريم و منابع روايی درمی يابيم كه اشتغال زنان به معنای كار درامد زا ممنوعيتی 

ندارد و هر كس حق دارد شغلی كه مخالف مصالح عمومی نيست، برگزيند. 

91. پور شريف، حسين. جوان، ازدواج و شادکامی. قم: مؤسسه فرهنگی دارالحديث، 1395. 168ص. رقعی 
مخاطب: والدين، هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: سوم 
کلمات کليدي: آموزش خانواده، زندگی اسالمی، ازدواج 

چكيده: اين كتاب به آرامش، موفقيت، دين و عدالت و اشتغال و بسياری موضوعات ديگر كه از اهم دغدغه های 
جوانان است، می پردازد. اين اثر در اين زمينه سعی دارد بر اساس نياز جوانان به موضوعات فوق نگاهی علمی و 

كاربردی بيندازد و با روشنگری اصول زندگی قرآنی را بيان دارد. 

92. جعفری، نسيم/ اعتمادی، عذرا ...]و ديگران[. خانواده و آسيب رسانه ای: رايانه و اينترنت. اصفهان: 
يار مانا، 1395. 310ص. وزيری 

مخاطب: هنرآموز، ساير كارشناسان 
کلمات کليدي: علم رايانه، اينترنت، آموزش خانواده 

چكيده: آسيب های استفاده از ابزارهای ارتباطی دنيای مجازی از قبيل رايانه و اينترنت در جوامع گوناگون رخ 
نموده است. عصر جديد را عصر ارتباطات و انفجار اطالعات نام نهاده اند اما لزومأ در بر دارنده انرژی مثبت برای 
رشد انسان نيست. با توجه به اهميت تهديدات و روش های شناخت و پيشگيری مشكالت دنيای مجازی،كتاب 
حاضر در 10 فصل به معضالت استفاده از اين وسايل و راه های مشاوره، درمان و علل اعتياد مجازی و تمايل به 

بازی های رايانه ای پرداخته است. 
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93. دويس، جاش. مجموعه كتاب های زندگی مثبت: دو ساعت جادويی. مهسار مشتاق. تهران: ابوعطا، 1395. 
96ص. رقعی 

مخاطب: والدين، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: خالقيت، موفقيت، روان شناسی 

چكيده: در اثر حاضر، نگارنده به  طور كامل درباره  پنج  راهبرد ساده اما مهم صحبت  می كند و معتقد است  اين 
راهبرد ها در داشتن  دو ساعت  كارايی باور نكردنی در طول  روز، كمک بسياری به افراد خواهند كرد. وی همچنين 

راه هايی  برای  غلبه بر استرس و خالق تر شدن  در زندگی ارائه  می دهد. 

94. آل محمدی، اشرف. آموزش سفره هفت سين با وسايل دورريختنی. تهران: بين المللی حافظ، 
1395. 60ص. رحلی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: سوم كاردانش 
کلمات کليدي: هنر، خانه داری 

چكيده: به  منظوركمک  به  زيبايی محيط  و كم كردن هزينه های اقتصادی می توان برای تزئينات  از وسايلی  كه  در 
ظاهر قابل  استفاده نيستند، بهره  برد. در اثر مصور حاضر، نگارنده  با خالقيت به  صورت  گام  به  گام چگونگی  ساخت 

 برخی وسايل  از مواد غير قابل  استفاده را آموزش می دهد. 

95. حسينی، سيد حميد/ عليمددی، بهشاد. تغذيه در ديابت. تهران: تيمورزاده، 1395. 164ص. وزيری 
مخاطب: والدين، هنرآموز 

کلمات کليدي: خوردنی ها و آشاميدنی ها، بيماری ها، رژيم غذايی 

چكيده: كتاب حاضر بر اساس آخرين آمارها و به گونه ای تصويری به شرح بيماری ديابت می پردازد. شهرنشينی، 
تغيير سبک زندگی و كاهش تحرک فيزيكی و مصرف غذاهای آماده احتمال ابتال به اين بيماری را افزايش 

می دهد. اثر حاضر در هفت فصل به تعريف ديابت و انواع آن و اصول تغذيه در ديابت و...می پردازد. 

96. شواركز، جو/ بركف، فران. فرهنگ تغذيه و رژيم درمانی. علی ابطحی راد. تهران: تيمورزاده، 1395. 
250ص. رحلی 

مخاطب: والدين، هنرآموز 
کلمات کليدي: آموزش تغذيه، خوردنی ها و آشاميدنی ها 

چكيده: در اين كتاب، نويسنده با بيانی ساده به شناخت ابعاد و خواص گوناگون مواد غذايی پرداخته است  و با تكيه 
بر تغذيه و رژيم درمانی به صورت مصور از تأثير مواد غذايی بر بدن انسان سخن می گويد. تغذيه و بيماری های قلب 

و عروق ، تغذيه و بيماری های غدد، سالمت و مواد غذايی بخشی از فصل های هجده گانه اين اثر است. 



3031 دورهآموزشمتوسطهفنیوحرفهایوکاردانش)2(فهرستگانمنابعآموزشيوتربیتیمنتخب

ت
الم

/ س
ده

ـوا
ــ

خان
ت 

ريـ
ديـ

  م

                   

ـی
مـ

ـو
عم

97. ليتين، اسكات. کتاب جامع سالمت خانواده )2 ج.(. مرجان قائمی/ سيد عليرضا طالئی زواره. تهران: 
تيمورزاده، 1395. رحلی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: دانشنامه، بهداشت، درمان 

چكيده: به  يقين،  هر چه  سطح آگاهی  مردم  از عالئم هشدار باالتر و مراجعه  به پزشک  سريع تر باشد، درمان 
 با هزينه  كمتر و درصد موفقيت  بيشتر انجام خواهد شد. امروزه با سرعت گرفتن پيشرفت های نوين در عرصه 
تشخيص و درمان بيماری ها و نيز افزايش آگاهی جامعه، ضرورت دارد تا حد امكان و به زبان ساده به مردم آگاهی 
داده شود. دو كتاب حاضر دانش  نامه ای  كامل در زمينه  حفظ بهداشت  بدن  و پيشگيری  و درمان بيماری هاست  كه 

 در آن، به زبانی  ساده،  به  تمام موضوعات  مرتبط  با  جسم  و  روح انسان اشاره  شده  است 

98. رضايی، محمد/ رضوانی، فرهاد ...]و ديگران[. كمک های اوليه برای همه: راهنمای گام به گام مديريت 
و درمان، مصدومين و بيماران قبل از رسيدن اورژانس. تهران: سپيدبرگ، 1395. 240ص. پالتويی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: خدمات امدادی، علوم پزشكی، درمان 

چكيده: با در نظر داشتن اهميت كمک های اوليه در موقعيت های بحرانی، بايد دانست كه در چند دقيقه اول چه 
كارهايی برای بيمار انجام دهيم. كتاب حاضر به منظور ارائه دانش و مهارت های الزم برای حفظ زندگی مصدومان 

با رويكرد خود امدادی و ديگر امدادی دستور العمل هايی دارد. 

99. كمالی، حسن. اسرار و رموز اخالق مديريتی در قرآن و نهج  البالغه. تهران: مؤسسه فرهنگی آرمان 
رشد، 1395. 160ص. وزيری 

مخاطب: والدين، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: سوم 

کلمات کليدي: اخالق اسالمی، عناصر مديريت، آموزش اخالق 

چكيده: فيلسوفان مديريت را دستيابی به هدف های سازمانی از طريق رهبری دانسته اند. در جهان بينی اسالمی 
وظايف مدير بر مبنای اصول دين است. نويسنده نيز در كتاب پيش رو با تبيين مفهوم مديريت ومديريت در اسالم 
در 16 فصل به شيوه های مديريتی از ديدگاه قرآن، نهج البالغه و شخصيت هايی مانند عالمه طبرسی، امام خمينی، 

شهيد بهشتی و آيت اهلل حسن زاده آملی پرداخته است. 

100. احمدی، علی اصغر. خانواده از ديدگاه اسالم برای نوجوانان. تهران: پركاس، 1394. 172ص. رقعی 
مخاطب: والدين، هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: آموزش خانواده، اسالم، روان شناسی خانواده 

چكيده: هر انسانی متعلق به  گروهی از انسان های  ديگر است كه  خانواده نام  دارد. فرهنگ ها تحت تأثير عوامل 
بسياری، خانواده های گوناگونی را شكل  داده اند. اين كتاب ، با مرور نهاد خانواده در جهان  امروز، الگوی اسالمی 

خانواده  و كاركرد آن  را با تأكيد بر تعاليم رسول اكرم)ص( و ائمه اطهار)ع( برای نوجوانان توضيح داده  است. 
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101. جعفری ، احمد. عوامل مؤثر در تحكيم بنيان خانواده از نظر امام علی عليه السالم. مشهد: ضريح    م

آفتاب، 1395. 60ص. رقعی 
مخاطب: والدين، مشاور 

پايه تحصيلي: سوم 
کلمات کليدي: ازدواج، خانواده، زندگی اسالمی 

چكيده: خانواده سنگ بنای جامعه انسانی است و حكمت الهی به رشد و امنيت روانی رسيدن انسان ها را به 
تشكيل خانواده منوط كرده است. كتاب پيش رو درباره مفهوم شناسی اين پديده در سه بخش به بحث هايی 
مانند آداب ازدواج ، مهرورزی به خانواده، نقش دين در زندگی و تأمين نيازها وعوامل مؤثر در تزلزل خانواده 

پرداخته است. 

102. كلپنر، دنيل/ كلنكو، رابرت. آشنايی با مكانيك )ج. 2(. محمد علی جعفری. تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی، 
1395. 708ص. وزيری 

مخاطب: دانشجو معلمان، هنرآموز 
کلمات کليدي: مواد درسی، تمرين ها 

چكيده: در كتاب حاضر، مهم ترين مسائل مرتبط با مبانی مكانيک تشريح شده است. تالش نگارنده در سراسر 
كتاب، ساده سازی رياضيات با حل مسائل از ديدگاه فيزيكی، پيش از ارائه راه  حل رياضی آن هاست. ابتدا مطالبی 
برای قوی تر كردن پايه مكانيک بيان شده  و در ادامه، با ارائه مثال هايی بر مبنای  پيشرفت های نسبتاً جديد فيزيكی، 

مفاهيم توضيح  داده  شده اند. 

103. جداول و استانداردهای صنايع چوب. مراد سليمی. تهران: دانش بنياد، 1395. 384ص. وزيری 
مخاطب: دانشجو معلمان، هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: چوب، طراحی صنعتی، فناوری 

چكيده: مهندسی، طراحی  و توليد وسايل  چوبی  و آشنايی  با صنايع  چوب  به  منبعی  جامع  و كامل  از اطالعات 
تخصصی  در اين  زمينه نياز  دارد. اين  صنعت  با مبانی  رياضی، فيزيک  و شيمی  و شناخت  مقاومت، كيفيت يا معايب 
 چوب  و نقشه كشی، محاسبات  فنی  و مواد شيميايی  در ارتباط  است. با توجه به  تأكيدات سند تحول برنامه  درسی  

ج.ا.ا، كتاب حاضر  روش های  علمی  و فناوری  در رشته  صنايع چوب  به برای  مخاطبان  معرفی  می كند. 

104. مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه فنی مهندسی: مجموعه 
مهندسی ايمنی و بازرسی فنی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان، 1394. 236ص. رحلی 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
پايه تحصيلي: سوم فنی و حرفه ای

کلمات کليدي: انتخاب رشته، آزمون ها، بازاركار 

چكيده: انتخاب  رشته تحصيلی از جمله تصميم های مهم  دانش آموزان است. به ويژه كه شناخت از وضعيت 
بازار كار و سازمان های  مربوطه  در انتخاب  رشته تحصيلی مؤثر است. به همين  دليل در اين كتاب عالوه 
بر تعاريف، رشته ها و گرايش های  تحصيلی و اطالعات پژوهشی مجموعه مهندسی ايمنی وبازرسی فنی 

معرفی شده است. 
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105. مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه فنی مهندسی: مجموعه 
مهندسی صنايع. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان، 1394. 388ص. رحلی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: بازاركار، فرصت های شغلی، آزمون ها 

چكيده: انتخاب رشته تحصيلی و شغلی از تصميمات مهم هر فرد در زندگی است.در سال های اخير فعاليت های 
ورودی  آزمون  باالی  نمره  كسب  در  داوطلبان  به  شكل"كمک  دو  به  رشته  انتخاب  زمينه  در  ای  گسترده 
دانشگاه ها"و"ارائه اطالعات درباره رشته محل ها" انجام شده است. كتاب پيش رو يكی از منابعی است كه در 
خصوص مجموعه مهندسی صنايع از گروه فنی-مهندسی در چهار فصل از تعريف و موضوعات علم مهندسی 

صنايع ، فهرست گرايش ها ، مشاغل و انجمن  های مرتبط آگاهی هايی ارائه می دهد. 

106. فغان پور گنجی، حسين. مشاغل مرتبط با خودرو: معرفی تا معرفت. مشهد: ارسطو، 1394. 158ص. وزيری 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: بازاركار، كارآفرينی، مهارت های شغلی 

چكيده: انتخاب  شغل از مسائلی است  كه به آگاهی و مطالعه  نياز دارد. سياستگذاران  عرصه كسب  و كار راه غلبه 
بر چالش های  كاهش سطح اشتغال  را برخورد نوآورانه با مسائل اين  حوزه می دانند. در اين شرايط و در عصر شهر 
نشينی  كه صنعت  خودرو سازی گسترش يافته و 13000قطعه و صنايع  گوناگون را به خدمت گرفته است، می تواند 

جايگاه شغلی مناسبی ايجاد كند و پيام آور خوداشتغالی باشد. 

107. لبش، علی رضا. لطيفه های زير خاكی: لطيفه های دلگشا: لطيفه هايی از کليات عبيدزاکانی. تهران: 
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1395. 106ص. رقعی 

مخاطب: هنرجو 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: 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. 

108. امينی، ابراهيم. فرهنگ و تمدن ايرانی: سرگذشت بازيگری در ايران. تهران: افق، 1395. 288ص. وزيری 
مخاطب: دانشجو معلمان، هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: بازيگری، بازيگران، هنرهای نمايشی 

چكيده: اين  اثر به دنبال  درک معنای بازيگری در دوره های گوناگون است ، اينكه مردم هر زمانه به چه كسی بازيگر 
گفته اند. همچنين ، تاريخچه ای كامل  و مفيد از فعاليت هنرمندان و بازيگران مطرح ايرانی در سينما، تئاتر و تلويزيون 
را به  تصوير كشيده  شده  است. "آئين، معركه، نمايش، تئاتر، آموزش بازيگری، نمايش راديويی، تئاتر مدرن، سينما، 

دوبله، سينما و تئاتر امروز و تلويزيون  و بازيگری امروز" عمده مطالب مطرح  در اين  نوشتار هستند. 
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109. شلهارد، لورا. كتاب های داميز، كاربردی و سودمند: فيلمنامه نويسی For Dummies. مهسا ملک مرزبان. 
تهران: آوند دانش، 1395. 380ص. وزيری 

مخاطب: دانشجو معلمان، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: سوم 

کلمات کليدي: فيلمنامه نويسی، فيلمنامه ها 

چكيده: كتاب  پيش  رو در واقع  دست نامه  و راهنمايی كاربردی  است  به  منظور نگارش  فيلمنامه  برای تلويزيون  و 
سينما و توصيه های  كارشناسانه ای  در زمينه های  مبانی  نگارش  فيلمنامه، خلق شخصيت های  زنده  و پويا، تبديل 

 داستان  به  فيلمنامه، آماده سازی فيلم  برای فروش آن.

110. اميريان، سيمين. نمايشنامه نويسی عروسكی. تهران: شركت انتشارات سوره مهر، 1394. 276ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: هنرهای نمايشی، تئاتر، عروسک گردانی 

چكيده: : نمايشنامه نويسی هنری است  كه بزرگانی در حوزه خود دارد. با ورود عروسک  به  حوزه نمايشنامه،  تفاوتی 
 در اين  هنر پيدا می شود كه  گاه  تمامی  عوامل  سازنده  نمايش  را در بر می گيرد و مبنای بررسی اين  هنر را دگرگون  
می كند. كتاب حاضر  در بخش هايی  به موضوع های  نمايشنامه عروسكی، طرح  داستانی، صحنه بندی  نمايشنامه و 

افسانه  در نمايشنامه  عروسكی  پرداخته  است. 

111. كالنتری، محمود. ماجراهای تن تن و هرژه: تولد تن تن. تهران: آباديران، 1394. 114ص. رحلی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي:  ارتباط تصويری، گرافيک 

چكيده: داستان  اين كتاب  به شخصيتی به  نام  تن تن  اشاره  دارد كه در واقع يک  خبرنگار جوان بلژيكی است. او همراه 
 سگش "ميلو" به سرزمين های بسياری  سفر می كند و در هر سفر  با ماجراهايی هيجان انگيز و خطرناک رو به رو می شود. 
شرح خاطرات  تن تن  و ماجراهای مصور آن، همراه  با مطالعه  و درج تحقيق  درباره  خالق  اين اثر يعنی ژرژ رمی هرژه، 

از دغدغه های نويسنده  كتاب حاضر است. 

112. سيدجوادی، شريعت السادات. جلوه های هنر: آموزش گام به گام کريستال بافی و ساخت انواع گل های 
کريستالی 2. تهران: بين المللی حافظ، 1395. 80ص. رحلی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: سوم كاردانش 
کلمات کليدي: هنر، خانه داری 

چكيده: در كتاب مصور حاضر، مراحل  يادگيری  هنر كريستال بافی  به  صورت  گام  به گام، به  همراه  تصويرهای 
 واضح، ارائه  می شود. اين  هنر شامل آموزش ساخت  انواع  گل های موجود در  طبيعت، انواع  روميزی ، كيف ، صندل، 

چهل تكه، زيورآالت، قاب  عكس  و  وسايل  تزئينی  و كاربردی  است. 
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113. جنتری، جيم. دنيای هنر: خودآموز جامع مكرومه بافی. اكرم ذاكری. تهران: بين المللی حافظ، 1395. 
68ص. رحلی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: هنر، خانه داری، صنايع دستی 

چكيده: در ارائه  و خلق  صنايع  دستی ، داشتن مهارت نقش  مهم  و مؤثری  دارد. در اثر مصور حاضر، مراحل  يادگيری 
 اين هنر به  صورت  گام  به  گام،  به  همراه  تصويرهای  واضح،  بيان  می شود. نگارنده  همچنين  نمونه  كارهای آماده  شده 

 و طرح  و الگوهای  متنوعی  را ارائه كرده است  كه  ايده  دهنده  هستند. 

114. سپهر، مسعود. مبادی مباحث كارشناسی طراحی گرافيک در ارتباط تصويری: تجزيه و تحليل آثار 
گرافيك در ارتباط تصويری. تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی، 1395. 140ص. وزيری 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدي: مواد درسی، گرافيک 

چكيده: هدف  اصلی  از بررسی  هر اثر از نظر بصری، نوشتن  يا صحبت كردن  درباره  آن،  به  شيوه ای  است  كه  بهتر 
فهميده  شود. در كتاب  مصور حاضر، مؤلف  مهم ترين  مباحث  مورد نياز تحليل  اين  آثار را بررسی كرده و مواردی 
 مانند شيوه های  ارتباط  تصوير با موضوع، معنای  پيام، تركيب  بندی  و صفحه  آرايی، و تضاد و دورنمايی  از سبک های 

 بصری  را تشريح  كرده  است. 

115. افسرپور، علی. مبادی مباحث كارشناسی طراحی گرافيک در ارتباط تصويری: طراحی گرافيك برای 
تبليغات. تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی، 1395. 192ص. وزيری 

مخاطب: مشاور، هنرآموز 
کلمات کليدي: طراحی، مواد درسی 

چكيده: كتاب  حاضر با زبانی  ساده،  فهرست وار به  مواردی  اشاره می كند كه  طراحان  برای  فعاليت  در زمينه تبليغات 
 بايد  آن ها  را بدانند. هدف  از ارائه  اين  مطالب، آشنايی  خواننده  با كليات  و نحوه  برخورد صحيح و اصولی  با طراحی  

در زمينه  كار است. 

116. اسدالهی، مصطفی. مبادی مباحث كارشناسی طراحی گرافيک در ارتباط تصويری: طراحی گرافيك 
محيطی. تهران: مؤسسه فرهنگی فاطمی، 1395. 120ص. وزيری 

مخاطب: مدير، مشاور، هنرآموز 
کلمات کليدي: طراحی، مواد درسی 

چكيده: اين  كتاب  طراحی در محيط  زندگی را مطرح و گستره نفوذ آن را در چند گروه اصلی تعيين می كند، چرا 
كه اين مبحث می تواند به  عنوان بخشی  از تصوير جامعه شهری در شيوه تعامل انسان با فضای  زندگی او و برآورده 

كردن خواسته هايش مؤثر واقع شود. 
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117. شريف زاده، سيدعبدالمجيد. پرتو ُحسن. تهران: شركت انتشارات سوره مهر، 1394. 656ص. وزيری 
مخاطب: دانشجو معلمان، هنرآموز 

کلمات کليدي: فلسفه هنر، هنراسالمی، پژوهش های فرهنگی 

چكيده: اين  اثر  در ضمن  مقاالتی  به توضيح  اهميت  هنر در تمدن  اسالمی  و شيعی  می پردازد. ازاين  ديد، در هنر 
شيعی  شهود اوج  مقام  هنری  هنرمند است. هنر از يک  الهام  شروع  می شود و افتخار هنر شيعه تمسک  به  واليت  
ائمه  اطهار است. كتاب  در33 مقاله  به معرفی هنر اسالمی  و شيعی  و بازخوانی  آموزه های آن ها در آثار مسلمانان 

 ايران  و همچنين  هنرمندان  پارسی  زبان  می پردازد. 

118. جسی برايانت، وايلدر. كتاب های داميز، كاربردی و سودمند: تاريخ هنر For Dummies. صفورا برومند. 
تهران: آوند دانش، 1395. 456ص. وزيری 

مخاطب: دانشجو معلمان، هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: آثار تاريخی، مكاتب هنری، نقاشی، معماری 

چكيده: اين  اثر به  عبارتی به معرفی  جنبه بصری  تاريخ هنر می پردازد. بخش  اول مبانی  تاريخ هنر و معرفی  ابزارها 
و مفاهيم  و جنبش های برتر هنری  است. بخش دوم  هنر باستان  از عصر سنگ تا نخستين تمدن ها و معماری 
يونان را دربردارد. بخش سوم هنر پس  از سقوط روم  و بخش های چهارم و پنجم از انقالب صنعتی و انتقال هنری 
تا هنر قرن بيستم را شامل می شود. معرفی 10 موزه برتر و 10 كتاب  علمی- هنری آخرين بخش از كتاب است  

كه همه با درج نمادهايی، مخاطب  را در مطالعه راهنمايی می كنند. 

119. مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه هنر: مجموعه هنرهای 
کاربردی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان، 1394. 198ص. رحلی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: سوم 

کلمات کليدي: آزمون ها، بازاركار 

چكيده: انتخاب رشته تحصيلی و شغلی از تصميمات مهم افراد در زندگی است. در سال های اخير فعاليت های 
گسترده ای در زمينه انتخاب رشته به دو شكل "كمک به داوطلبان در كسب نمره باالی آزمون ورودی دانشگاه ها" 
و"ارائه اطالعات درباره رشته محل ها" انجام شده است. كتاب پيش رو يكی از منابعی است كه در خصوص مجموعه 
هنرهای كاربردی از گروه هنر در چهار فصل از تعريف و موضوعات و مكاتب هنرهای كاربردی، فهرست گرايش ها، 

اطالعات آموزشی و پژوهشی، مشاغل و انجمن  های مرتبط آگاهی هايی ارائه می دهد. 

120. رهبری لمری فرد، پدرام. هنر ملكه تمام علوم است. تهران: جنگل، 1395. 120ص. رقعی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: 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 تاكيد 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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121. خبازی، رقيه/ نصيری،  علی رضا. هويت مداری در معماری: مجموعه مقاالت. تبريز: هنر اول، 1395. 
64ص. وزيری 

مخاطب: هنرآموز 
کلمات کليدي: معماری، طراحی 

چكيده: فرهنگ و معماری سنتی ايران در هر نقطه از جهان با ارزش بوده اما امروزه معماری ايرانی با توجه به 
غنای فرهنگی و تاريخی آن از بی هويتی در رنج است. وضعيت فعلی معماری ايرانی نه تابع الگوهای غربی و 
شرقی و نه برگرفته از فرهنگ و هنر ايرانی است. كتاب پيش رو با توجه به موارد گفته شده، علت اين مشكل را 
در اهمال كاری طراحان، بومی نبودن مصالح و منطبق نبودن طرح های جديد با فرهنگ ايرانی و اسالمی از زوايای 
اقتصادی، فرهنگی و سليقه ای می داند. معماری دارای دو ركن فرهنگی و علمی است كه اگر هر يک سست گردد، 

نتيجه كار را نا تمام خواهد گذاشت. 

122. پولين، آنتوان. كتاب های داميز، كاربردی و سودمند: آکوردهای گيتار For Dummies. رضا باباخانلو. 
تهران: آوند دانش، 1395. 346ص. رقعی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: مبانی موسيقی، فعاليت های هنری 

چكيده: هر چند گيتار، سازی برای تک نوازی است اما اغلب در همراهی با موسيقی بلوز، جاز يا راک نواخته 
می شود. كتاب پيش رو در ضمن 12 بخش، 30 روش برای نواختن نت پايه يا آكورد در هر كيفيت صوتی گيتار 
معرفی می كند. همچنين عكس ها، جدول ها و نمادهای درج شده در كتاب در جهت آشنايی با مفاهيم تكنيكی و 

نت خوانی گيتار، اطالعاتی عرضه می كند. 

123. شهنازی، علی اكبر. رديف آقاحسين قلی. تهران: شركت انتشارات سوره مهر، 1394. 120ص. بياضی 
مخاطب: هنرجو، هنرآموز، ساير كارشناسان 

پايه تحصيلي: دهم و سوم 
کلمات کليدي: موسيقی، موسيقی ايرانی، آهنگسازان 

چكيده: كتاب  حاضر نت  نويسی  و روايت های  نوشتاری  از رديف های  علی اكبر شهنازی  و رديف  آقا حسين قلی در 
موسيقی  ايرانی  است. تحريركننده  كتاب  با كم ترين  دسترسی  به  منابع  صوتی  و با استفاده  از محفوظات  و دانسته های 

 خود  اين  اثر را به  جا گذاشته است. 

124. عمرانلو، ميالد. شكل گيری بنيادی و تكوين مبانی موسيقی 3. تهران: آوند دانش، 1394. 38ص. 
رحلی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: موسيقی، هنر 

چكيده: اين اثر  مجلد سوم از مجموعه "9جلدی" شكل گيری بنيادی  و تكوين مبانی موسيقی  است. در اين اثر، 
مباحث كوتاهی  از تئوری موسيقی  آورده شده است. همچنين، در ارتباط با هر درسی كه نت خوانی، ريتم خوانی، 

تمرين آوازی  و تربيت شنوايی  را در بر می گيرد، تمرين هايی عملی نيز ارائه می شود. 
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125. پورتراب، مصطفی كمال. شيوه اجرای تقسيمات ناهمگون زمانی دست راست و چپ در ساز     

پيانو. تهران: شركت انتشارات سوره مهر، 1394. 112ص. بياضی 
مخاطب: هنرآموز، ساير كارشناسان 

کلمات کليدي: فعاليت های هنری، سازها، هنر 

چكيده: موسيقی هنری است كه به منظور انتقاالت روحی ويژه كه موسيقی دان آن ها را تجربه كرده است، مورد 
استفاده انسان ها قرار می گيرد. در جهان امروز پيشرفت های شگرفی در تكنولوژی حاصل شده و هنر موسيقی نيز از 
آن ها بهره برده است. در كتاب پيش رو نگارنده نيز مطالبی از شيوه اجرای تقسيمات ناهمگون زمانی در نواختن ساز 
پيانو بر اساس فرمول های معتبر علمی يافته است كه نوازنده را در اجرای بهتر آثار موسيقايی مشكل ياری می كند. 

126. مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان. دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی گروه هنر: مجموعه موسيقی. 
تهران: مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان، 1394. 234ص. رحلی 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: سوم 

کلمات کليدي: برنامه ريزی آموزشی، دانشگاه ها، انتخاب رشته 

از  از تصميم گيری های مهم زندگی هر فرد است. آگاهی نداشتن  انتخاب  رشته تحصيلی و شغل  چكيده: 
ويژگی های شناختی خود، ويژگی های رشته تحصيلی و ويژگی های مشاغل می تواند به انتخابی اشتباه  بينجامد. در 
دهه های اخير، با اهميت يافتن موضوع  ورود به  دانشگاه، كسب نمره بهتر و انتخاب رشته از اولويت های  داوطلبان 
شده  است. در اين  زمينه اثر حاضر در موضوع هنر موسيقی، در چهار فصل  كليات و تعاريف علم موسيقی، رشته  و 

گرايش، اطالعات آموزشی و پرورشی و فرصت های شغلی اين  رشته را ارائه كرده است. 

127. آرتاباليوسكايا، آنا. نخستين ديدار با موسيقی. ميربابا ميررحيم/ دلبر حكيم آوا. تهران: گيسا، 1395. 
140ص. رحلی 

مخاطب: هنرآموز، هنرجو
پايه تحصيلي: دهم 

کلمات کليدي: مبانی موسيقی، تمرين ها، پيانو 

چكيده: كتاب  حاضر درس هايی  عملی  برای  نخستين  سال  آموزش  موسيقی به  كودكان را در بر  دارد. قطعات  و 
تمرين ها در سطحی  ساده  به  ترتيبی  مشخص  شده اند كه  با توجه  به  قرار گرفتن دست ها و انگشتان بر كالويه های 

 پيانو مخاطب  را به  دانش  موسيقی  و مهارت  يافتن  در انجام  دادن  آن رهنمون  می شوند. 

 .For Dummies 128. باباخانلو، رضا. كتاب های داميز، كاربردی و سودمند: رنگ آميزی برای بزرگساالن
تهران: آوند دانش، 1395. 152ص. وزيری 

مخاطب: هنرجو، هنرآموز 
پايه تحصيلي: دهم و سوم 

کلمات کليدي: الگوها، خالقيت، رنگ 

چكيده: رنگ آميزی الگوهای نقاشی فقط برای بچه ها نيست. طرح های زيبا روی كاغذهای مخصوص رنگ 
آميزی می تواند برای تقويت خالقيت بزرگ ترها نيز مناسب باشد. اين كه با چه ابزاری می توان رنگ آميزی كرد، 
چه تكنيک ها و نظريه هايی در رنگ آميزی وجود دارد، طرح ها و نقوش فرش و معماری ايرانی چگونه اند و شناخت 

دنيای رنگ ها از مطالبی است كه در اين كتاب مصور به آن ها اشاره شده است. 
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فهرست منابع منتخب  غير مكتوب                                      
129. خوش نظر، عرفان. آموزش برنامه نويسی تحت وب و طراحی سايت. اصفهان: عرفان خوش نظر. 1395.

مخاطب: دانش آموز
پايۀ تحصيلی: تمام پايه ها

کلمات کليدی: فيلم 

معرفي: اين محصول ويژه دانش آموزانی است كه اطالعاتی در مورد برنامه نويسی ندارند و عالقه مند به يادگيری آن 
هستند. در اين فيلم از اصطالحات ساده و قابل فهم استفاده شده است. سازنده مدعي است تمامی پيش نيازهاي الزم در 

فيلم آموزش داده شده اند و دانش آموزان پس از مشاهده فيلم توانايي كدنويسي يک سايت ايستا را خواهند داشت. 

130.  شركت توسعه همراه افزار ايرانيان. اپليكيشن سياره ملون. تهران: شركت توسعه همراه افزار ايرانيان. 1395.
مخاطب: دانش آموز

پايۀ تحصيلی: پيش دانشگاهی
کلمات کليدی: نرم افزار، برنامه نويسي، يادگيري 

معرفي: هدف اصلی از توليد نرم افزار سياره ملون توليد محتوای آموزشی جذاب، كاربردی و باكيفيت است. طراحان برنامه 
مذكور با ساخت اپليكيشن »سياره ملون« امكان دسترسي آسان دانش آموزان را به اين محتواهاي آموزشي توليد شده 
فراهم آورده اند. در اين اپليكيشن امكاناتي مانند پخش فيلم هاي آموزشي، دسترسي به منابع دروس، دسترسي به آزمون هاي 

آزمايشي و خبر در نظر  گرفته شده است كه پس از شارژ حساب كاربري براي كاربر فعال مي شود.

131.   محمدزاده، سليمان. Story Line2. مهاباد: سليمان محمدزاده. 1395.
مخاطب: دانش آموز

پايۀ تحصيلی: تمام پايه ها
کلمات کليدی: بسته آموزشي، نرم افزار، يادگيري 

معرفي: اين بسته شامل سه سطح مبتدی، متوسط و پيشرفته است و سازندگان آن كوشيده اند توليد محتوای الكترونيكی 
با نرم افزار توليد محتواي "story line2" را به مخاطب بياموزند. اين مرجع آموزشی ساخت بازی های آموزشی را برعهده 

دارد. آموزش ها در بيش از 100 فايل، همراه با برنامه های الزم و فايل های گرافيكی استفاده  شده ارائه شده اند.
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آشنايی با مكانيک )جلد دوم( 102
122 For Dummies آكوردهای گيتار

آمادگی جسمانی 5
آموزش برنامه نويسی تحت وب و طراحی سايت 

ويژه دانش آموزان 130
كالس  برای  الكترونيكی  محتوای  توليد  آموزش 

درس 44
آموزش سفره هفت سين با وسايل دورريختنی 94

 AUTOCADآموزش كاربردی و تمرينات تخصصی
برای رشته های عمران و معماری مرجع كامل آموزشی 

و تمرينی اتوكد 45
انواع  ساخت  و  كريستال بافی  گام به گام  آموزش 

گل های كريستالی)2( 112
اپليكيشن سياره ملون 131

اسرار و رموز اخالق مديريتی در قرآن و نهج  البالغه 
99

باد در درختان بيد 32
بازی دوم 33

برنامه نويسی، پايتون)2( 46
بسكتبال ويژه مربيان و دانش آموزان 6

به جز سرخ، هر رنگی 34
بوستان بی درخت 55

84 For Dummies پخت نان و شيرينی
پرتو حسن 117

پيشگيری از تخلفات اداری در آموزش و پرورش 57
تا خدا راهی نيست 35

118 For Dummies تاريخ هنر
تپش 36

تجزيه و تحليل آثار گرافيک در ارتباط تصويری 114
تغذيه در ديابت 95

تغذيه و سازگاری های ورزشی 7
تمرينات قدرتی برای افزايش سرعت شنا 8

جاذبه های گردشگری ايران)ج.1( 82
جاذبه های گردشگری جاده  هراز 83

جداول و استانداردهای صنايع چوب 103
جوان، ازدواج و شادكامی 91

چگونه دانش آموزانی شاد داشته باشيم؟ 58
چگونه يادگيری رابه سرگرمی تبديل كنيم؟ 59

حبيب خدا 23
حركات اصالحی 9

حشره شناسی و مديريت تلفيقی آفات همراه با اطلس 

رنگی مهم ترين حشرات آفت در ايران 72
حقوق خانواده:  ازدواج، طالق و فرزندان 88
خانواده از ديدگاه اسالم برای نوجوانان 100

خانواده تک سرپرست 89
خانواده و آسيب رسانه ای: رايانه و اينترنت 92

خودآموز جامع مكرومه بافی 113
دايرة المعارف آشپزی ايرانی )ج. 1( 85
دايرة المعارف آشپزی ايرانی )ج. 2( 85

دو ساعت جادويی 93
راز مديران برنده و كاركنان موفق: تاثيرگذاری بر 

ديگران 24
راز مديران برنده و كاركنان موفق: تعادل ميان كار 

و زندگی 25
راز مديران برنده و كاركنان موفق: دستيابی به تعالی 

26
راهنمای كاربردی كوه پيمايی و طبيعت گردی 10

راهنمای كاربردی هدايت شغلی و تحصيلی با تاكيد 
بر سامانه هدايت شغلی- تحصيلی )سامانه هشت( 

60
راهنمای گام به گام برای پيشگيری، تشخيص و 

درمان آسيب های ورزشی 11
راهنمای مربيگری فوتسال فيفا 12

راهنمای ميدانی ماهيان آب های داخلی ايران 73
رباط صليبی قدامی )ACL( راهنمای پيشگيری ، 
درمان و باز توانی شديدترين آسيب های ورزشی زانو 

13
رخصت مرشد9، يزد 37
رديف آقاحسين قلی 123

 For Dummies رنگ آميزی برای بزرگساالن
128

رئيس خانه يا كارمند اداره؟ خانه داری يا اشتغال  زنان؛ 
كدام يک؟ 90

زنگ آشپزی: آموزش آشپزی برای دانش آموزان 86
سرگذشت بازيگری در ايران 108

سواد  آموزش  راهنمای  كودكان:  برای  مالی  سواد 
مالی برای اوليا 27

آموزش سواد  راهنمای  نوجوانان:  برای  مالی  سواد 
مالی برای اوليا 28

87 For Dummies سوپ
سورنا 38

14 For Dummeis شطرنج

شكل گيری بنيادی و تكوين مبانی موسيقی)3( 124
شنا را قورت بده 15

شيوه اجرای تقسيمات ناهمگون زمانی دست راست 
و چپ در ساز پيانو 125

طراحی حروف برای فونت فارسی 47
طراحی گرافيک برای تبليغات 115

طراحی گرافيک برای وب و فضای مجازی 48
طراحی گرافيک متحرک 49

طراحی گرافيک محيطی 116
امام  نظر  از  خانواده  بنيان  تحكيم  در  مؤثر  عوامل 

علی عليه السالم 101
فرهنگ تغذيه و رژيم درمانی 96

16 FIFA فوتبال پايه: فدراسيون بين المللی فوتبال
فوتبال ويژه مربيان و دانش آموزان 17

فوتسال ويژه مربيان و دانش آموزان 18
فيلمنامه نويسی 109

61 For Dummies قدرت اراده
قصۀ كوچ 39

قوانين و مقررات فوتسال 19
كاربرد گياهان دارويی در طراحی فضای سبز شهری 

74
كتاب جامع سالمت خانواده جلد 1 97
كتاب جامع سالمت خانواده جلد 2 97

كليد 3DMAX مدل سازی 50
51 MAYA كليد انيميشن سه بعدی

52 Edius كليد تدوين فيلم با
كليد تصويرسازی و شخصيت پردازی با ايلستريتور 

53
كليد 3DMAX متحرک سازی 54

گام به گام  راهنمای  همه:  برای  اوليه  كمک های 
از  قبل  بيماران  و  مصدومين  درمان،  و  مديريت 

رسيدن اورژانس 98
گياهان دارويی 75

و  فعال  روش های  و  رويكردها  يادگيری:  لذت 
اكتشافی در آموزش 62

لطيفه های دلگشا: لطيفه هايی از كليات عبيدزاكانی 
107

لم يزرع 40
ِمهر، مدرسه و ايمنی 4

ماجراهای تن تن و هرژه: تولد تن تن 111
مجموعه پاتوبيولوژی 76

نمايـه   عنــوان                                      
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آرتاباليوسكايا، آنا 127
آرش پور، محمد امين 71
آسمان، محمدجواد 56
آقازاده، محرم 27، 28

آقاميركريمی، اسداهلل 72
آقاياری، خسرو 37

آل محمدی، اشرف 94
آهنچی، مرتضی 15

ابراهيمی عطری، احمد 8
ابراهيمی  وركيانی، مجتبی 13، 16

ابطحی راد، علی 96
احمدی قرائی، مريم 20

احمدی، حسن 33
احمدی، علی اصغر 100

احمی، آرزو 32
اختياری، حامد 2، 3

اسدالهی، مصطفی 116
اسالمی، اعظم 86
اعتمادی، عذرا 92

مجموعه دامپروری 77
مجموعه شعر شرح صدر 56

مجموعه شيالت 78
مجموعه علوم باغبانی 79

مجموعه علوم درمانگاهی 80
مجموعه معماری و شهرسازی 70

مجموعه مهندسی ايمنی و بازرسی فنی 104
مجموعه مهندسی صنايع 105

مجموعه موسيقی 126
مجموعه هنرهای كاربردی 119

مخابرات و ارتباطات دوربرد و پايه گذاران آن ها 1
مدل سازی و هنجاريابی سامانه هشت )هدايت شغلی 

و تحصيلی( 63
مدير يک دقيقه ای جديد 64

مديريت آموزش كاركنان: طرح اجرايی برای آموزش 
كاركنان در مراكز مختلف 65

مسئول سفارشات 29
مشاغل مرتبط با خودرو: معرفی تا معرفت 106

معجزه ورزش و رژيم علمی و كاربردی: آنچه كه 
قبل از هر اقدامی برای كنترل وزن بايد بدانيد 20

مغز كودک من از بارداری تا يک سالگی 2
مغز من وبهانه های پرخوری 3

مقاالتی در باب شهرسازی اسالمی 71
من، بامزه تر بود! 41

مهارت های مشاوره ای برای معلمان 66
مهارت های مطالعه 67

موهای معلق چشم های چرخان 42
ناگازاكی 43

نانوكامپوزيت ها در بسته بندی قارچ دكمه ای 81
نخستين ديدار با موسيقی 127

نظام مديريت علوی 30
نقش روش تدريس و اخالق معلم بر دانش آموزان 

68
نمايشنامه نويسی عروسكی 110

واليبال ويژه مربيان و دانش آموزان 21
هندبال ويژه مربيان و دانش آموزان 22

هنر ملكه تمام علوم است 120
هوش معنوی در كسب و كار 31

هويت مداری در معماری: مجموعه مقاالت 121
55 وضع دشوار تدريس  )10 راه حل قدرتمند برای 

تمام چالش های كالس درس( 69
129 Storyline 2

    
       

افتخار، رفيع 36
افسرپور، علی 115
اكبرلو، حسين 72

اميريان، سيمين 110
امينی، ابراهيم 108
امينی ، اسماعيل 55

ايتون، جان 24
ايد،جيمز 14

ايروانلو، مهرک 84
باباخانلو، رضا 122، 128

بازان، تونی 67
بايرامی، محمدرضا 40

بخت، سپيده 3
بختيار نصرآبادی، آمنه 71

بختير نصرآبادی، حسنعلی 71
براتی، اميرحسين 11

براتيان، امين 69
براری، علی رضا 7

بركف، فران 96

برگر،كارن 10
برومند، صفورا 118
بالنچارد، كنت 64

باليث، الكرو 8، 15
بنايان كرمانی، مهناز 81

بوغيری، سعيده 43
بويل، برايان دبليو 13

پترسون، جيمز 41
پترسون، كتی 69

پژوهنده، محمدحسين 30
پشابادی، علی 11

پورتراب، مصطفی كمال 125
پور شريف، حسين 91

پولين، آنتوان 122
تترپور، پروين 65

تقوايی، علی اكبر 71
تكاور، سهيال 72

59 UFAتيم نويسندگی دانشگاه
جانسون، اسپنسر 64

نمايه   پديدآورندگان                                      
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ان
ـو

عنـ
ـه 

ماي
جانسون،  روی 24  ن

جسی برايانت، وايلدر 118
جعفری ، احمد 101

جعفری، محمد علی 102
جعفری، نسيم 92
جنتری، جيم 113

جهانگير، محمدرضا 46
جهدی  كلوانق، هادی 58

جونز ، گارث 11
چراغی، سيدضيا 57

حاجی آقائی كامرانی، منيره 74
حسن بيگی، ابراهيم 38

حسن زاده، ناصر 58
حسينی، سيد حميد 95
حسينی، سيدمحمد 11
حق جو، محمدرضا 71

حقيق، رامش 31
حكيم آوا، دلبر 127
حيدری، زكيه 20

حيدری، علی 50، 51، 54
خاموشی، ناهيد 29
خبازی، رقيه 121

خدابنده، هنگامه 14
خدادادی اندريه، فريده 69

خرمی مقدم، محمد 9
خوش نظر، عرفان 130

دارچينی، محسن علی 15
دانش ثانی، كاظم 6، 17، 18، 21، 22

دانغيان، سوانا 7
دويس، جاش 93
ذاكری، اكرم 113
ذبيحی، راحيل 42
رايان، فرانک 61

رضايی، محمد 98
رضوان خواه، ندا 11
رضوانی، فرهاد 98
رفيع پور، سعيد 71
رفيعی، مريم 41

رمضانی، فريبرز 5
رنشاو، بن 25

رهبری لمری فرد، پدرام 120
زارعی، مصطفی 16

زمانی  فراهانی، پريسا 24، 25، 26
زمانی  مقدم، افسانه 24، 25، 26

زمانی، مهرزاد 82
سپهر، مسعود 114
سرخيلی، الناز 71

سليمی، مراد 103
سيدجوادی، شريعت السادات 112

سيدی، محمدرضا 13
شاهين پور، سامان 10
شاهين نژاد، پروانه 61

شركت توسعه همراه افزار ايرانيان 131
شريف زاده، سيدعبدالمجيد 117

شريفی، ساناز 85
شريفی، سانيا 85

شريفيان، احسان 71
شلهارد، لورا 109

شهنازی، علی اكبر 123
شواركز، جو 96

شواليئر، اندرو 75
شيرعلی، سعيد 7

شيروی ، عبدالحسين 88
صادقيان، حميد 49

صالحه، علی رضا 46
صالحی، الهام 29

صميمی، علی رضا 45
طالئی زواره، سيد عليرضا 97

طهماسبی، آيت 9
عاصمی، عاصفه 92
عباسی، مرتضی 69
عباسيان، جالل 75

عبدلی، اصغر 73
عروجی، سيدمحمد 12

عزيزی، بهادر 8
عزيزی، سيروان 98

علی دارچينی، محسن 8
علی دوست قهفرخی، ابراهيم 19

علی محمدی، كاظم 90
عليمددی، بهشاد 95
عمرانلو، ميالد 124

غنمی جابر، مصطفی 74
فدراسيون بين المللی فوتبال )فيفا( 12، 16، 19

فرجی، پريسا 74
فردين،  امين 52

فضلی خانی، منوچهر 62
فغان پور گنجی، حسين 106

فی، اريک 43
قاسمی راد، امير 44
قائمی، مرجان 97

قره آغاجی، سعيد 66
قيطاسی، اكرم 59

كاميار، مريم 71
كريم پور، مريم 68

كشوری، فاطمه 2
كالنتری، محمود 111

كلپنر، دنيل 102
كلنكو، رابرت 102
كمالی، حسن 99

كوكبی، مهرناز 48
گرابنستاين، كريس 41

گرهم، كنت 32
گروه مؤلفين انتشارات باهدف 89

گلپايگانی، مسعود 9
الله چينی، محمدجواد 53

لبش، علی رضا 107
ليتين، اسكات 97

ماركس، رابرت جی 13
محمد زاده، سليمان 129

محمدی ساعی، علی اكبر 46
محمودخانی، محمدرضا 16

مرادی، مجيد 12
مشتاق، مهسار 64، 93

معتمدی، اسفنديار 1
معروفی، هيمن 98

ملک مرزبان، مهسا 109
منتظر ظهور، فريبا 34

 ،70، فرهيختگان جوان60، 63  هدايت  مؤسسه 
126 ،119 ،105 ،104 ،80 ،79 ،78 ،77 ،76

ميررحيم، ميربابا 127
ميكله باست، گريس 13

مينايی، ساناز 85
نصيری،  علی رضا 121

نظری، احمد 83
نعمتی، محمدجواد 67

نوری، حسن 98
نوالن، اميلی 84

واحدی، نرجس 35
وانقی، محمد 23

ويلسون، اد 11
هاست، جينا 87

هاشمی، عبداهلل 98
هاشمی، عصمت السادات 4

هامونی، اميد 47
هلر، رابرت 26

هوشنگی، مجتبی 68
هولدن، رابرت 25

يثربی، سيد محمدعلی 5
يعقوب پور، اميد 6، 17، 18، 21، 22

يوسفی، سارا 87
يوسفی، محمدرضا 39
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نمايه ناشـر/ توليـدکننده                                      

آباديران
 111

آبرنگ
 22 ،21 ،18 ،17 ،6

آوند دانش
 128 ،124 ،122 ،118 ،109 ،87 ،84 ،61 ،14

ابوعطا
 93 ،64
ارسطو

 106 ،69
استاد
 15 ،8

افرا تربت
 81 ،20

افق
 108

ايرانشناسی
 73

بامدادکتاب
 9

باهدف
 89

بين المللی حافظ
 113 ،112 ،94

پرکاس
 100

پژوهش های دانشگاه
 58
پل
 67

پيدايش
 32

تخت جمشيد
 82

تيمورزاده
 97 ،96 ،95

جنگل
 120
حلی
 46

خورشيدباران
 71

دانش بنياد
 103

دانشگاه علوم اسالمی رضوی
 30

دانشگاه فنی و حرفه ای
 72

دفتر نشر فرهنگ اسالمی
 56

 زرينه
44

ساناز و سانيا
 85

سپيدبرگ
 98

سخنكده
 65 ،26 ،25 ،24

سليمان محمد زاده
 129

سمت
 88

سيب صادق)ع( 
 35 ،4

شرکت انتشارات سوره مهر
 125 ،123 ،117 ،110

شرکت انتشارات ويژه نشر
 39

شرکت توسعه همراه افزار ايرانيان
 130

ضريح آفتاب
 101 ،5
طاليی

 86
عرفان خوش نظر

 131
عميدی

 74
فرهنگ مردم

 31
قديانی

 55
کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان

 38 ،36 ،33

کتاب نيستان
 40 ،37

کليد آموزش
 54 ،53 ،52 ،51 ،50

گسترش علوم نوين
 68

گل آذين
 43 ،34

گيسا
 127 ،41

مرآت
 28 ،27
مهرسا

 83 ،75 ،10 ،3 ،2
 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام  خمينی)ص(

90
مؤسسه فرهنگی آرمان رشد

 99 ،23
مؤسسه فرهنگی دارالحديث

 91
مؤسسه فرهنگی فاطمی

 116 ،115 ،114 ،102 ،49 ،48 ،47
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

 107 ،62 ،1
مؤسسه فرهنگی منادی تربيت

 59 ،57 ،29
مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان
 126 ،119 ،105 ،104 ،80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،70 ،63 ،60

نوآور
 45

ورزش
 19 ،16 ،13 ،12 ،11 ،7

هنر اول
 121 ،66

هوپا
 42

يار مانا
 92

ورزش
 9
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ابوعطا
64: مدير يک دقيقه ای جديد، 93: دو ساعت جادويی

ارسطو
69: 55 وضع دشوار تدريس  )10 راه حل قدرتمند 
برای تمام چالش های كالس درس(، 106: مشاغل 

مرتبط با خودرو: معرفی تا معرفت

استاد
برای  قدرتی  تمرينات   :8 بده،  قورت  را  شنا   :15

افزايش سرعت شنا

افرا تربت
20: معجزه ورزش و رژيم علمی و كاربردی: آنچه 
كه قبل از هر اقدامی برای كنترل وزن بايد بدانيد، 

81: نانوكامپوزيت ها در بسته بندی قارچ دكمه ای

افق
108: سرگذشت بازيگری در ايران

ايرانشناسی
73: راهنمای ميدانی ماهيان آب های داخلی ايران

آباديران
111: ماجراهای تن تن و هرژه: تولد تن تن

آبرنگ
6: بسكتبال ويژه مربيان و دانش آموزان، 17: فوتبال 
ويژه  فوتسال   :18 دانش آموزان،  و  مربيان  ويژه 
مربيان و دانش آموزان، 21: واليبال ويژه مربيان و 
دانش آموزان، 22: هندبال ويژه مربيان و دانش آموزان

آوند دانش
14: شطرنج For Dummies، 61: قدرت اراده 
 For 84: پخت نان و شيرينـی ،For Dummies
 ،For Dummies   87: سوپ ، Dummies
 :118 ،For Dummies فيلمنامه نويسی  :109
تاريخ هنر For Dummies ، 122: آكوردهای 
شكل گيری   :124  ،  For Dummies گيتار 
بنيادی و تكوين مبانی موسيقی 3، 128: رنگ آميزی 

For Dummies برای بزرگساالن

بامدادکتاب
9: حركات اصالحی

باهدف
89: خانواده تک سرپرست

بين المللی حافظ
ساخت  و  كريستال بافی  گام به گام  آموزش   :112
جامع  خودآموز   :113  ،2 كريستالی  گل های  انواع 
مكرومه بافی، 94: آموزش سفره هفت سين با وسايل 

دورريختنی

پرکاس
100: خانواده از ديدگاه اسالم برای نوجوانان

پژوهش های دانشگاه
58: چگونه دانش آموزانی شاد داشته باشيم؟

پل
67: مهارت های مطالعه

پيدايش
32: باد در درختان بيد

تخت جمشيد
82: جاذبه های گردشگری ايران)ج.1(

تيمورزاده
و  تغذيه  فرهنگ   :96 ديابت،  در  تغذيه   :95
رژيم درمانی، 97:  كتاب جامع سالمت خانواده جلد 

1، 97: كتاب جامع سالمت خانواده جلد 2

جنگل
120: هنر ملكه تمام علوم است

حلی
46: برنامه نويسی پايتون)2(

درهمكرد  نام ناشر/ توليدکننده و عنوان                                      
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خورشيدباران
71: مقاالتی در باب شهرسازی اسالمی

دانش بنياد
103: جداول و استانداردهای صنايع چوب

دانشگاه علوم اسالمی رضوی
30: نظام مديريت علوی

دانشگاه فنی و حرفه ای
72: حشره شناسی و مديريت تلفيقی آفات همراه با 

اطلس رنگی مهم ترين حشرات آفت در ايران

دفتر نشر فرهنگ اسالمی
56: مجموعه شعر شرح صدر

زرينه
44: آموزش توليد محتوای الكترونيكی برای كالس درس

ساناز و سانيا
 :85  ،)1 )ج.  ايرانی  آشپزی  دايرة المعارف   :85

دايرة المعارف آشپزی ايرانی)ج. 2(

سپيدبرگ
98: كمک های اوليه برای همه: راهنمای گام به گام 
مديريت و درمان مصدومين و بيماران قبل از رسيدن 

اورژانس

سخنكده
24: راز مديران برنده و كاركنان موفق: تاثيرگذاری 
بر ديگران، 25: راز مديران برنده و كاركنان موفق: 
تعادل ميان كار و زندگی، 26: راز مديران برنده و 
مديريت   :65 تعالی،  به  دستيابی  موفق:  كاركنان 
آموزش كاركنان: طرح اجرايی برای آموزش كاركنان 

در مراكز مختلف

سليمان محمد زاده
Storyline 2 :129

سمت
88: حقوق خانواده:  ازدواج طالق و فرزندان

سيب صادق)ع(
4: ِمهر مدرسه و ايمنی، 35: تا خدا راهی نيست

شرکت انتشارات سوره مهر
110: نمايشنامه نويسی عروسكی، 117: پرتو حسن، 
اجرای  شيوه   :125 آقاحسين قلی،  رديف   :123
تقسيمات ناهمگون زمانی دست راست و چپ در 

ساز پيانو

شرکت انتشارات ويژه نشر
39: قصۀ كوچ

شرکت توسعه همراه افزار ايرانيان
131: اپليكيشن سياره ملون

ضريح آفتاب
101: عوامل مؤثر در تحكيم بنيان خانواده از نظر امام 

علی عليه السالم، 5: آمادگی جسمانی

طاليی
86: زنگ آشپزی: آموزش آشپزی برای دانش آموزان

عرفان خوش نظر
و طراحی  نويسی تحت وب  برنامه  آموزش   :130

سايت ويژه دانش آموزان

عميدی
74: كاربرد گياهان دارويی در طراحی فضای سبز 

شهری

فرهنگ مردم
31: هوش معنوی در كسب و كار

قديانی
55: بوستان بی درخت

کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان
33: بازی دوم، 36: تپش، 38: سورنا

کتاب نيستان
37: رخصت مرشد9 يزد، 40: لم يزرع

ان
عنو

ه و 
ند

دکن
ولي

ر/ ت
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م ن
د نا

كر
هم

 در
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ن 
نوا

و ع
ده 

کنن
يد

تول
ر/ 

اش
م ن

د نا
كر

هم
 در

کليد آموزش
50: كليد 3DMAX مدل سازی، 51: كليد انيميشن 
 ،Edius 52: كليد تدوين فيلم با ،MAYA سه بعدی
53: كليد تصويرسازی و شخصيت پردازی با ايلستريتور، 

54: كليد 3DMAX متحرک سازی

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

گل آذين
34: به جز سرخ هر رنگی، 43: ناگازاكی

گيسا
41: من بامزه تر بود!، 127: نخستين ديدار با موسيقی

مرآت
آموزش  راهنمای  كودكان:  برای  مالی  سواد   :27
سواد مالی برای اوليا، 28: سواد مالی برای نوجوانان: 

راهنمای آموزش سواد مالی برای اوليا

مهرسا
2: مغز كودک من از بارداری تا يک سالگی، 3: مغز 
كاربردی  راهنمای   :10 پرخوری،  وبهانه های  من 
كوه پيمايی و طبيعت گردی، 75: گياهان دارويی، 83: 

جاذبه های گردشگری جاده  هراز

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره(
90: رئيس خانه يا كارمند اداره؟ خانه داری يا اشتغال  

زنان؛ كدام يک؟

مؤسسه فرهنگی آرمان رشد
23: حبيب خدا، 99: اسرار و رموز اخالق مديريتی در 

قرآن و نهج  البالغه

مؤسسه فرهنگی دارالحديث
91: جوان ازدواج و شادكامی

مؤسسه فرهنگی فاطمی
47: طراحی حروف برای فونت فارسی، 48: طراحی 
برای وب و فضای مجازی، 49: طراحی  گرافيک 
)جلد  مكانيک  با  آشنايی  متحرک، 102:  گرافيک 
ارتباط  در  گرافيک  آثار  تجزيه و تحليل  دوم(، 114: 
تصويری، 115: طراحی گرافيک برای تبليغات، 116: 

طراحی گرافيک محيطی

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
1: مخابرات و ارتباطات دوربرد و پايه گذاران آن ها، 
فعال  روش های  و  رويكردها  يادگيری:  لذت   :62
دلگشا:  لطيفه های   :107 آموزش،  در  اكتشافی  و 

لطيفه هايی از كليات عبيدزاكانی

مؤسسه فرهنگی منادی تربيت
از تخلفات  پيشگيری  29: مسئول سفارشات، 57: 
يادگيری  اداری در آموزش و پرورش، 59: چگونه 

رابه سرگرمی تبديل كنيم؟

مؤسسه فرهنگی هنری هدايت فرهيختگان جوان
60: راهنمای كاربردی هدايت شغلی و تحصيلی با 
بر سامانه هدايت شغلی- تحصيلی )سامانه  تاكيد 
هشت(، 63: مدل سازی و هنجاريابی سامانه هشت 

)هدايت شغلی و تحصيلی(، 70: مجموعه معماری و 
شهرسازی، 76: مجموعه پاتوبيولوژی، 77: مجموعه 
مجموعه   :79 شيالت،  مجموعه   :78 دامپروری، 
علوم باغبانی، 80: مجموعه علوم درمانگاهی، 104: 
 :105 فنی،  بازرسی  و  ايمنی  مهندسی  مجموعه 
مجموعه مهندسی صنايع، 119: مجموعه هنرهای 

كاربردی، 126: مجموعه موسيقی

نوآور
تخصصی  تمرينات  و  كاربردی  آموزش   :45
و  عمران  رشته های  برای   AUTOCAD

معماری مرجع كامل آموزشی و تمرينی اتوكد

هنر اول
 :121 معلمان،  برای  مشاوره ای  مهارت های   :66

هويت مداری در معماری: مجموعه مقاالت

هوپا
42: موهای معلق چشم های چرخان

ورزش
7: تغذيه و سازگاری های ورزشی، 9: حركات اصالحی، 
11: راهنمای گام به گام برای پيشگيری تشخيص و 
مربيگری  راهنمای   :12 ورزشی،  آسيب های  درمان 
فوتسال فيفا، 13: رباط صليبی قدامی )ACL( راهنمای 
آسيب های  شديدترين  باز توانی  و  درمان  پيشگيری  
ورزشی زانو، 16: فوتبال پايه: فدراسيون بين المللی 

فوتبال FIFA، 19: قوانين و مقررات فوتسال

يار مانا
92: خانواده و آسيب رسانه ای: رايانه و اينترنت
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ابوعطا
تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردين، ساختمان ناشران، 

ط. چهارم. تلفن: 02166485940

ارسطو
مشــهد: بولوار وكيل آباد، اقبال الهوری 6، سمت 
راست، بين واليتی 10 و 12، پ. 38، ط. دوم. تلفن: 

05135096145

استاد
مشــهد: ميدان ســعدی، نبش چمران 4، انتشارات 

استاد. تلفن: 05132256471

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

دوم، نشر افراتربت. تلفن: 05152232567

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

جاويد 1، پ. 2، ط. سوم. تلفن: 02166413367

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

واحد 1. تلفن: 02177531825

آباديران
تهران: خ. شــريعتی، روبروی پارک شــريعتی، خ. 

اتوبانک، پ. 6، ط. همكف. تلفن: 02122844934

آبرنگ
تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردين، پل. 207. تلفن: 

02166407575

آوند دانش
تهران: پاســداران، خ. گل نبی، خ. ناطق نوری، ک. 

بن بست طاليی، پ. 4. تلفن: 02122893988

بامدادکتاب
تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردين، خ. وحيد نظری 

شرقی، پ. 100، واحد 3. تلفن: 02166481244

باهدف
تهران، خ. شريعتی، سيد خندان، خ. جلفا، پايين تر از 
فرهنگسرای ارسباران،  ک. شفاپی، بن بست يكم، 

پ. 1. تلفن: 021، 026703262

بين المللی حافظ
تهــران: خ. دماونــد، بيــن ايســتگاه ســبالن و 
وحيديــه، مقابل كلينيک قــدس، پ. 878. تلفن: 

02177812155

پرکاس
تهران: شــهرک آپادانا، بلوک 26، ورودی يک، ط. 

همكف غربی. تلفن: 02144690761

پژوهش های دانشگاه
تبريز : فلكه دانشگاه، برج بلور، ط. همكف، پ. 39. 

تلفن: 04133250248

پل
تهران: خ. انقالب، خ. لبافی نژاد، بين خ. دانشــگاه 
و خ. فخــررازی، پ. 174، ط. 2، واحــد 4. تلفــن: 

02166469608

پيدايش
تهــران: خ. انقــالب، خ. فخررازی، خ. شــهدای 

ژاندارمری غربی، پ. 86. تلفن: 02166970270

تخت جمشيد
شــيراز: فلكه شــهرداری، خ. پيروزی، جنب بانک 
تجارت شعبه پيروزی، روبه روی مهمانپذير دريا، ط. 
اول، انتشارات تخت  جمشيد. تلفن: 07132245401

تيمورزاده
تهــران: م. هفــت تيــر، خ. كريمخــان زند، پ. 
111، ط. سوم شرقی، انتشــارات تيمورزاده. تلفن: 

02188809090

جنگل
تهران: م. انقــالب، خ. 12 فروردين، خ. لبافی نژاد، 
نرســيده بــه منيــری جاويــد، پ. 185. تلفــن: 

02166482830

حلی
تهران: خ. انقالب، نرســيده به ميدان فردوسی، ک. 

نام و نشانی ناشران و توليدکنندگان                                      
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براتی، پ.16، ط.7 ، واحد14. تلفن: 02166737338

خورشيدباران
تهران: ميدان جمهوری، بزرگراه نواب، خ دامپزشكی، 
بين خوش و قصرالدشــت، پ. 236، واحد 2. تلفن: 

02166872686

دانش بنياد
تهــران: خ. انقالب، خ. منيری جاويد، بين لبافی نژاد 

و جمهوری، ساختمان 10. تلفن: 02166414294

دانشگاه علوم اسالمی رضوی
مشــهد: حرم مطهر، صحن هدايت، دانشگاه علوم 
اســالمي رضوي، مديريت مركز پژوهش دانشگاه. 

تلفن: 05132257089

دانشگاه فنی و حرفه ای
تهران: اتوبان شهيد بابايی، لويزان، خ. شهيد شعبانلو، 
م. شهيد احمد ازگلی، دانشگاه فنی و حرفهای. تلفن: 

02142350100-1

دفتر نشر فرهنگ اسالمی
تهران: پاســداران، ميدان هــروی، خ. وفامنش، خ. 
آزادی، خ. افتخاريــان،  ک. مريــم، پ. 23. تلفن: 

02122940054

زرينه
شيراز: ب. ايمان جنوبی، خ. شهيد شيخی، ک. 17، 

دومين پ.، سمت چپ. تلفن: 07138320736

ساناز و سانيا
تهــران: خ. ولی عصر، باالتر از ســه راه زعفرانيه، 
خ. طوس، نبش ســتاره، پ. 1/24، ط. دوم. تلفن: 

02122722508

سپيد برگ
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازی، بعد از خ. شــهدای 
ژاندارمری، ک. شهيد فاتحی  داريان، پ. 2، ط. اول، 

واحد 13. تلفن: 02166954457

سخنكده
تهران: م. انقالب، بازار بزرگ كتاب، ط. دوم، واحد 1. 

تلفن: 02166962842

سليمان محمد زاده
مهاباد: خيابان امام شــافعی0 شــماره 28، طبقه2 

واحد1. تلفن: 04442234927

سمت
تهــران: بزرگراه جالل آل احمــد، غرب پل يادگار 
امام)ره(، ســازمان مطالعه و تدوين )سمت(. تلفن: 

02144246260

سيب صادق)ع(
تهران: ميدان رسالت، خ. شهيد مدنی، بين ايستگاه 
مترو فدک و گلبرگ، روبه روی بانک ملی ايران، خ. 

132 شهيد مير غضنفری، پ. 10 زنگ اول. تلفن: 
02177034515 ،02177259020

شرکت انتشارات سوره مهر
تهران: زير پل حافظ، خ. رشــت، پ. 23، انتشارات 

سوره مهر. تلفن: 02166460993

شرکت انتشارات ويژه نشر
تهران: خ. انقالب، خ. شهيد نجات اللهی )ويال(،  ک. 

هواپيمايی، پ. 1. تلفن: 02188910091

شرکت توسعه همراه افزار ايرانيان
تهران: بلوار ميرداماد، بين جــردن و وليعصر)عج(، 
جنب خيابان دفينه، بــازار بزرگ ميرداماد، طبقه 3، 

واحد 321. تلفن: 088660552

ضريح آفتاب
مشــهد: امام خمينــی 8، دفتر مركزی موسســه 
فرهنگی _ هنری و انتشاراتی ضريح آفتاب. تلفن: 

05132280166

طاليی
تهران: خيابان طالقانی، خ سرپرست جنوبی، كوچه 

پارس، پالک 11، واحد 2. تلفن: 02166483066

عرفان خوش نظر
اصفهان: چهاربــاغ باال0مجتمع تجــاری پارک0  
ورودی1،  طبقه2 واحد 578. تلفن: 03136670636
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عميدی
تبريز: خ. امام، بازار بزرگ تربيت، ط. پايين، پ. 40. 

تلفن: 04135535961

فرهنگ مردم
اصفهان: هشــت بهشت شرقی، خ. الهور، خ. بالل 
شرقی،  ک. امينی، بن بست شفيعی، پ. 81. تلفن: 

03132301311

قديانی
تهــران: انقــالب، خ. 12 فروردين، خ. شــهدای 

ژاندارمری شرقی، پ.90. تلفن: 02166404410

کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان
تهران: خ. بهشتی. خ. خالد اسالمبولی.شماره 22، 24. 

تلفن: 02188715545

کتاب نيستان
تهران: بزرگراه صدر، خ. قلندری جنوبی، نبش بن بست 

ششم، پ. 2، زنگ نيستان. تلفن: 02122612443

کليد آموزش
تهران: خ. انقــالب، خ. 12 فروردين جنوبی، بعداز 
تقاطع آذربايجان، انتهای بن بست فتوره چی، شماره 

10، ط. اول. تلفن: 02166419732

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

101. تلفن: 05832251036

گل آذين
تهران: خ. انقــالب، خ. ابوريحان، خ. لبافی نژاد، پ. 

146، ط. اول، واحد 4. تلفن: 02166970816

گيسا
تهران: م انقالب، خ كارگر جنوبی،  ک. رشتچی، پ. 

7، واحد 1، رنگ 1. تلفن: 02166125724

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

80، ط. چهارم. تلفن: 02188821500

مهرسا
تهران: ميدان انقــالب. خ كارگر جنوبي. قبل از خ 
جمهوري. كوچــه صابر. پ 1. ط. اول.انتشــارات 

مهرسا. تلفن: 02166493465

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره(
قم: خ. صفائيه )شهدا(، ک. ممتاز )24(، پ. 38. تلفن: 

02537740267

مؤسسه فرهنگی آرمان رشد
تهران: خ.  انقالب، بين خ. دانشگاه  و ابوريحان، پ. 
1182، ساختمان فروردين، ط. 10، واحد 38. تلفن: 

02166486013

مؤسسه فرهنگی دارالحديث
قم: چهار راه شــهدا ، خ. معلــم، روبروی اداره برق، 
نبــش  ک. 12، پ. 125 تلفن : 37740523. تلفن: 

02537740545

مؤسسه فرهنگی فاطمی
تهران: ميــدان فاطمی، خ. جويبــار، خ. ميرهادی 

شرقی، پ. 14 واحد2. تلفن: 02188945545

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
تهران: خ. ســپهبد قرنی، نرسيده به پل كريمخان 
زند،  ک. شــهيد حقيقت طلب، شــماره 8. تلفن: 

02188800324

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

ک. بيمه، پ. 26. تلفن: 02188894296

مؤسسه فرهنگی هنری 
هدايت فرهيختگان جوان

تهران: خ. حافظ، خ. جامی، خ. شهيد محمدبيک، پ. 
14، ط. دوم. تلفن: 02161978000

نوآور
تهــران: م. انقــالب، خ. فخررازی، خ. شــهدای 
ژاندارمری، نرسيده به خ. دانشگاه، ساختمان ايرانيان، 

پ. 58، ط. دوم، واحد 6. تلفن: 02166484191

هنر اول
تبريــز: گلكار، خ. نصر، ک. ســينا، پ. 139. تلفن: 

04133284738

هوپا
تهران: ميدان فاطمی، خ. بيستون،  ک. دوم الف، پ. 

1/3، ط. دوم غربی. تلفن: 02188964615

ورزش
تهران: ميدان فاطمی، خ. بيستون،  ک. دوم الف، پ. 

1/3، ط. دوم غربی. تلفن: 02188964615

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

03132616360


