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فهرستگانمنابعآموزشی وتربیتی منتخب /دوره آموزشمتوسطه دوم

مقــدمـــه
این فهرستگان ،حاوی گزیدهای از منابع آموزشی و تربیتی مناسب است که در سال گذشته در دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی مورد
بررسی قرار گرفته است.
چنانکه دیده میشود ،بخش قابل توجهی از این منابع ،شامل منابع مکتوب و به عبارت دیگر کتابهای آموزشی و تربیتی است .فهرست
کامل کتابهای آموزشی مناسب سال ،همانند گذشته در کتابنامههای رشد دستهبندی و عرضه شده است که نسخههای الکترونیکی
این کتابنامهها به صورت رایگان در وبگاه سامانکتاب قابل دستیابی و مطالعه است .برای دیدن این کتابنامهها و منابع بیشتر ،به وبگاه
سامانکتاب ( )http://samanketab.roshdmag.irمراجعه کنید.

■ چرا فهرستگان؟
از سال  ،1395بحمداهلل امكان انتشار فهرستگان رشد (كه شامل گزيدهاي از منابع آموزشي و تربيتي مناسب است) به تعداد آموزشگاههاي
كشور ميسر شده و در اختيار همه مدارس كشور قرار گرفته است .انتظار ميرود با اين فهرست گزيده ،يافتن منابع آموزشي مورد نياز بهويژه
براي معلمان آسانتر از پيش باشد و پيامدهاي مثبت آن انشاءاهلل در آينده نزديك آشكار شود .در اين فهرستگان ،خوشبختانه منابع
آموزشي و تربیتی مكتوب و غيرمكتوب در يك جا و در كنار هم به مدارس معرفي شدهاند.
■ آیا کتاب درسی کافی نیست؟
برخی استفاده از منابع آموزشی تکمیلی را با وجود کتابهای درسی مفید نمیدانند .این تصور نادرست است .این کار یک دلیل ساده دارد؛
چون کتاب درسی معمو ًال برای سطح متوسط دانشآموزان نوشته میشود و در یک کالس درس همواره دانشآموزانی هستند که باالتر از
سطح متوسط یا به دالیلی پایینتر از آن قرار دارند .طبیعی است که گروه دوم نیاز به تمرین و تکرار بیشتری دارند؛ در حالی که فرونشاندن
تشنگی و عالقه گروه اول با معرفی منابعی باالتر از سطح کالس میسر است و این وظیفه یک معلم کاردان است که شاگردانش را شناسایی
و به هر یک منابع مناسب او را معرفی کند .منابع آموزشی و کمکدرسی ،کم و بیش ،در همۀ کشورهای دنیا مورد استفاده قرار میگیرند!
نکته مهم دیگر این است که استفاده از منابع گوناگون و متنوع و به ویژه قالبهایی مانند فیلم ،انیمیشن ،نرمافزار و مجله به جای متن صِ رف،
میتواند کیفیت یادگیری را افزایش دهد.
ً
البته "جایگزین کردن کتابهای کمکدرسی به جای کتاب درسی" قطعا کاری نادرست است و از آن ناپسندتر" ،اجباری" کردن استفاده از
منابع آموزشی و تربیتی و تحمیل هزینههای اضافی به خانوادههاست .هیچگاه و در هیچ شرایطی نباید اصل اختیاری بودن استفاده از منابع
آموزشی نادیده گرفته شود.
■ مرجعی مطمئن برای معلم
ً
با عنایت به مشغلههای زیادی که همکاران معلم دارند ،وجود این منابع ،حقیقتا غنیمتی بزرگ است .بیش از  200تن از معلمان با تجربه و
دوره آموزش متوسطه دوم ()2
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مؤلفان و برنامهریزان آشنا با برنامههای آموزشی این منابع را از نظر گذراندهاند و با توجه به جمیع جهات ،آنها را از بین بیش از  5000منبع،
برای دانشآموزان یا همکاران خود مناسب تشخیص دادهاند .طبیعی است که یک معلم هر قدر هم عالقهمند باشد ،منابع بسیار کمتری را
میتواند بررسی و با هم مقایسه کند .البته انتخاب نهایی از بین همین منابع معرفی شده نیز بر عهدۀ معلم و شورای معلمان مدرسه است.
■ منابع آموزشی مناسب را از کجا تهیه کنیم؟
در معرفی هر یک از محصوالت نام ناشر یا سازندۀ محصول آموزشی آورده شده است .برای تهیه منابع میتوان با مراجعه به انتهای
فهرستگان ،با ناشر یا تولیدکنندگان آنها تماس گرفت.
"پخش مدرسه" نیز عهدهدار تهیه کتابهای درخواستی مدیران و معلمان محترم و ارسال آنها به آموزشگاههاست .با پخش مدرسه
میتوانید با شماره  )021( 88843950تماس بگیرید و منابع مورد نیاز خود را سفارش دهید.
■ دربارۀ این فهرستگان
در فهرستگانی که پیشرو دارید تعداد  126عنوان کتاب آموزشی و تربیتی و  6عنوان منبع آموزشی غیر مکتوب معرفی شده است .کتابهای
معرفی شده برای نخستین بار در سال  1395یا یک سال قبل از آن منتشر شدهاند و از بین  623عنوان کتاب مناسب گزیده شدهاند .همچنین
از کتابهای معرفی شده 61 ،عنوان کمکآموزشی 66 ،عنوان کمکدرسی و  15عنوان تربيتي (داستانی) است.
■ شیوه تنظیم اطالعات
منابع معرفی شده در این فهرستگان ،بر اساس موضوع ،و به ترتیب حروف الفبا صورت گرفته است .در معرفی منابع ،چکیدهای از محتوا یا
اطالعاتی دربارۀ آنها داده شده است .در پایان هر فهرستگان نیز نمایههایی تنظیم شده است که یافتن منبع مورد نیاز را برای خوانندگان
آسان میکنند .شمارههایی که در این بخش آورده شده است ،ناظر به شماره ردیف منابع در فهرستگان است.
■ همکاران ما در این فهرستگان
چنانکه گفته شد کارشناسان و ارزیابان زیادی در ارزیابی منابع آموزشی و تربیتی با ما همکاری میکنند .در این بخش نام همکارانی که در
ارزیابی منابع این فهرستگان ما را یاری دادهاند ،به تفکیک موضوع آورده شده است:
■ اقتصاد :بتول عطاران
■ تاريخ :مسعود جواديان ،حشمتاهلل سليمي
■ جغرافيا :مهدي چوبينه
■ داستان وآثارداستانی :محمدعلی قربانی ،حبیب یوسفزاده
■ ديني و قرآن :پرويز آزادي ،سيدعالءالدين اعاليي ،حمیدرضا تمدن ،سيدمحمد دلبري ،مهدي سيف ،ياسين شكراني ،علی آراسته،
مهدی رضایی ،مهدی مروجی
نشناسي :سعید راصد ،سیدامیر رون ،نسرین حق گو ،علیرضا غالمی
■ روا 
■ رياضي :شهرناز بخشعليزاده ،سميهسادات ميرمعيني ،خسرو داوودی
■ زبانهای خارجی :معصومه عظيمي وحيد ،سعید معظمی گودرزی
■ زبان و ادبيات فارسي :علي رضايي ،ابراهيم هداوند ميرزايي ،حسین قاسم پور مقدم
■ زيست شناسي :مريم انصاري ،حسین الوندی ،علی ساوجی
■ زمين شناسي :مریم عابدینی
■ شعر :محمدحسن حسینی
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■ شيمي :راضيه بنكدار ،حسن حذرخاني ،معصومه شاهمحمدي ،سعید امیر اصالن زاده ،محمد امیری
■ عربي :عادل اشكبوس ،علی چراغی
■ علوم اجتماعي :محمود معافی
■ علوم اجتماعي و رسانه :محمود حدادي ،لطيف عيوضي
■ فلسفه و منطق :فخري ملكي
■ فيزيك :احمد احمدي ،روح اله خليلي بروجني،بتول فرنوش ،سید علی اکبر نقاش زرگر
■ مهارتهاي زندگي :سيد امير رون ،روفیا دهقان منشاوی
■ هنر (نمايشنامه /فيلمنامه /هنرهاي تجسمي /طراحي و  :)...حسین احمدی ،خدیجه بختیاری ،جواد رضائیان
■ راهنمای استفاده از فهرستگان
در این راهنما اطالعات مربوط به یک کتاب به صورت نمونه نشان داده شده است .این اطالعات به ما میگوید که کتاب چه محتوایی دارد
و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است .در منابع غیر مکتوب ،به جای ناشر (تولید کننده) به جای سال نشر (سال ساخت) و به جای
چکیده (معرفی) آورده شده است.

شمارة مدخل
117

مؤلف

نام مجموعه

سلحشور ،ماندانا

ـ

نام كتاب

انتقادی اندیشیدن
به زبان ساده

محل نشر :ناشر ،سال نشر

مجموع صفحات

قطع کتاب

تهران :شرکت نشر فراروان
1394

216ص

رقعی

مخاطب

پایه

کلیدواژه

دانشآموز

تمام پایهها

مهارتهای اندیشیدن ،استدالل،
اندیشه و تفکر
چکیده

اندیشه انتقادی بر اساس اطالعات به تقسیمبندی ،تجزی ه تحلیل و کاربرد اطالعات میپردازد و با استفاده از مهارتهای
استدالل کردن ،کشف قوانین علمی و ارائه نظریههای جدید به روند تولید علم سرعت میبخشد .کتاب حاضر ،طی هیجده
درس میکوشد خواننده را گام ب ه گام با مبانی و اصول انتقادی اندیشیدن ،از شناخت و تعریف مسئله گرفته تا استدالل و
قضاوتکردن آشنا کند.

برای بیان دیدگاههای خود درباره این فهرستگان ،به نشانی تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر شمالی،
شماره  ،266ساختمان شماره  4آموزش و پرورش ،دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی ،دبیرخانه ساماندهی
منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه فرمایید یا با شماره تلفن  )021( 88306071تماس حاصل فرمایید.
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اقتصـــاد

 .1جعفری ،نسرین .مجموعه مرشد :اقتصاد دهم پایش رشتههای علوم انسانی و معارف اسالمی .تهران:
مبتکران /پیشروان288 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :راهنمای آموزشی ،پرسشها
چكيده :این کتاب شامل مجموعهای از سؤالهای چهارگزینهای کنکور سالهای گذشته و پرسشهای تألیفی
است که از ساده به دشوار و بر اساس فصلها و بخشهای کتابهای درسی تنظیم شدهاند.

 .2شریفی ،سارا [ ...و دیگران] .کتابهای جامع :کتاب جامع اقتصاد دهم ادبیات و علوم انسانی .تهران:
شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش272 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :راهنمای آموزشی ،آزمونها ،پرسشها ،پاسخها
ش به رویکرد کتاب درسی تهیه شده است
چكيده :کتاب حاضر با تأکید بر مفاهیم و مسائل اقتصاد و گرای 
که به آموزش مسائل اقتصادی میپردازد .عالوه بر درسنامه کامل و جامع ،سؤاالت تشریحی متنوع و سؤاالت
چهارگزینهای به همراه پاسخهای بلند و کوتاه آمده است.

تـاریــخ

 .3آمان ،کریستین /آورو ،پییر .دانشنامه خانواده :اسرار انسان و تاریخ .مهدی ضرغامیان /مهناز عسگری.
تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان138 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :پرسشها و پاسخها ،دایرةالمعارف ،خانواده ،اطالعات عمومی
چكيده :کتاب حاضر یک دانشنامه برای خانواده است که با هدف افزایش اطالعات عمومی و ارتقاء دانش فردی خواننده
از یک سو به نوع کنجکاویهای مخاطب توجه میکند و از سوی دیگر زمینههای ارتقاء معلومات عمومی و فرهنگی در
قرن حاضر را مورد توجه قرار میدهد .این مجموعه شامل تصاویری است که عالوه بر زیباسازی صفحههای کتاب میتوانند
درک تصویری روشنی از متن ارائه نمایند .این کتاب در پنج بخش به نحوه شکلگیری
اطالعات متن را افزایش دهند و ِ
انسان ،زندگی اجداد ما ،تاریخ سازان جهان ،حوادث مهم تاریخ جهان و مهمترین بناهای جهان اشاره کرده است.
 .4سمفورد ،پاتریشیا /ریبلت ،دیوید ال .باستانشناسان جوان :باستانشناسی برای کاوشگران جوان .علی
شریفی .تهران :دیبایه64 .1394 .ص .رقعی
مخاطب :معلم /دانشآموز
پایۀ تحصیلی :سوم و باالتر
كلمات كلیدی :باستانشناسی ،پژوهشهای علمی
چكيده :باستانشناسی یعنی مطالعه دربارۀ گذشتگان ،شیوۀ زندگی آنان ،شکل و قیافۀ ظاهری ،ابزار و وسایل ،و
تمدن و فرهنگآنها .آگاهی از این موارد کمک میکند ما از تواناییها و هنرهای گذشتگان برای زندگی بهتر
بهره ببریم .کتاب حاضر مخاطب را با مفهوم و هدف باستانشناسی و روشهایی آشنا میکند که باستانشناسان
برای حفظ آثار باستانی و کشف رازهای گذشتگان به کار میبرند .در ضمن ،فرضیهسازی را نیز بياموزد و به این
سؤاالت پاسخ دهد که باستان شناسان« :از کجا میفهمند در کجا باید کاوش کنند ،معمو ًال چه چیزهایی پیدا
میکنند ،چگونه حفاری میکنند ،با یافتههایشان چ ه کار میکنند و از کاوشهایشان چه میفهمند».
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چكيده :این داستان ،روایت زندگی دانشجوی خودساختهای است که با شنیدن خبر شروع جنگ تحمیلی ،فرصت
ادامه تحصیل در آمریکا را رها میکند و به ایران برمیگردد .با تشکیل یک گروه جنگی برای پاکسازی منطقه
عملیاتی سوسنگرد وارد عمل میشود و به شهادت میرسد .کتاب همچنین حاوی نامههای شهید به خانوادهاش
و فعالیتهای مبارزانه او در آمریکاست.

 .6سیاسر ،قاسم .شانزده مقاله :سیستان و بلوچستان در روزگار پهلوی .تهران :پرنیان اندیش.1395 .
264ص .وزیری
مخاطب :معلم
كلمات كلیدی :تاریخ ،ایران شناسی ،اقلیتهای قومی
چكيده :در این کتاب که مشتمل بر شانزده مقاله است ،مهمترین موضوعات و تحوالت سیستان و بلوچستان
در دوره پهلوی بررسی شده است .مؤلف «نگرش تاریخی مسلط در میان مردم استان» را از عوامل عقبماندگی
این منطقه میداند و زمینههای شکلگیری این نگرش را واکاوی میکند و به موضوعاتی نظیر کشف حجاب،
لباس متحدالشکل ،تقسیمات کشوری ،تشکلهای زنان و فعالیت گروههای مسیحی در زابل و زاهدان میپردازد.

 .7مروتی ،زهرا .تمدنهای بزرگ جهان :فرهنگ و تمدن ایران در عصر قاجارها :اوضاع سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان140 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :معلم
كلمات كلیدی :قاجاریان ،فرهنگ و تمدن ایرانی ،کاخ گلستان ،معماری اسالمی
چكيده :کتاب حاضر در پنج فصل مروری کوتاه بر اوضاع سیاسی ایران در عصر قاجار از اصل و نسب قاجارها تا
فرجام حکومت آنها دارد .فصل دوم اوضاع اداری و اقتصادی را از انتخاب تهران بهعنوان دارالخالفه تا درآمدهای
حکومتی را بررسی میکند .فصل سوم به اوضاع اجتماعی و آداب و رسوم مردم از زندگی شهرنشینی ،ایالت و
عشایر ،سرگرمی شاهان قاجار و مردم در قهوهخانهها پرداخته و در فصل چهارم به معرفی فرهنگ و هنر این دوره
مانند مکتب خانهها ،ادبیات ...و معرفی هنرمندانی چون کمال الملک میپردازد .در آخرین فصل نیز شخصیتهای
تأثیرگذار این عصر مانند امیرکبیر ،قائم مقام فراهانی و ...با تصاویر مربوط به آنها معرفی شده است.

 .8جانهکول ،دبلیو .باستانشناسان جوان :کندوکاوی در گذشته :کاوش در محوطههای باستانی .علی شریفی.
تهران :دیبایه56 .1394 .ص .رقعی
مخاطب :معلم /دانشآموز
پایۀ تحصیلی :سوم و باالتر
كلمات كلیدی :باستانشناسی ،پژوهشهای علمی
چكيده :کاوش در مکانهایی که هزاران سال پیش مردمانی در آنجا زندگی میکردهاند و یافتن بقایای زندگی
آنها همیشه موضوعی وسوسهانگیز است .کتاب حاضر مخاطب را با روشها و فرایندهای صحیح باستانشناسی،
و نقش و وظایف اعضای گروههای باستانشناسی آشنا میکند .نویسنده میکوشد چنین اطالعاتی به مخاطب
بدهد« :اعضای هیئت باستانشناسی ،چگونگی آغاز حفاری ،درک ارزش مواد فرهنگی و دیگر یافتههای باستانی،
گنجینههای معابد ،تقسیمبندی و طبقهبندی یافتهها ،وسرانجام کار باستانشناسی».
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تـاریـــــخ

 .5شیخاالسالمی ،جعفر /رسولزاده ،میکاییل .بینشان :از میانه تا نیویورک ...و تا سوسنگرد ،گذری بر
زندگی سردار شهید دکتر ناصرالدین نیکنامی .میانه :رایکا160 .1394 .ص .وزیری
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایۀ تحصیلی :سوم و باالتر
كلمات كلیدی :زندگینامهها ،داستانهای فارسی

تـاریـــــخ

 .9آردر ،فیلیپ .خانه هنری ،پر از دانش و سرگرمی! :مصریهای باستان .محمود مزینانی .تهران :پیدایش.
60 .1395ص .رقعی
مخاطب :معلم
كلمات كلیدی :آداب و رسوم ،تاریخ مصر ،تاریخ باستان
چكيده :در کتاب حاضر ،مخاطب با تمدن مصر ،آداب و ورسوم زندگی اجتماعی مصریان ،چگونگی ساختهشدن
اهرام مصر و همچنین چگونگی مومیایی کردن مردگان مصری آشنا میشود .دربارۀ خط هیروگلیف میخواند و تا
حدودی میتواند آن را یاد بگیرد و حتی نام خود را بنویسد .همچنین با فرعونهای مصری آشنا میشود و دربارۀ
زندگی پس از مرگ مصریان و نیز دربارۀ ایزدان و ایزدبانوها نکاتی میخواند.

تـربیت بدنـی

 .10ویلسون ،اد /جونز ،گارث .راهنمای گام ب ه گام برای پیشگیری ،تشخیص و درمان آسیبهای
ورزشی .امیرحسین براتی [...و دیگران]  .تهران :ورزش266 .1394 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :ورزش ،آسیب های ورزشی ،پیشگیری
ل و صحیح بد 
ن
ی بر بدنوارد میشوند ک ه ممکن است از عملکرد کام 
چكيده :هنگامفعالیتورزشیفشارهای 
ی درمانب ه استراحت نیاز دارند .آسیبهایورزشیبه
نمواردآسیبورزشینامیدهمیشوند و برا 
جلوگیری کند .ای 
ی از فعالیتهایتکراریبا تکنیکضعیف و استفاده
ل آسیبزا نیز دامنها 
دو نوعحاد و مزمنتقسیممیشوند .عوام 
ش از حد را شاملمیشوند .کتاب در ضمن آوردن تصاویر به همراه متن ،به شرح
از وسایلنامناسبیا با فشار بی 
تعدادیاز این آسیبها پرداختهاست.

 .11بالیث ،الکرو .شنا را قورت بده .محسن علی دارچینی /مرتضی آهنچی .مشهد :استاد264 .1395 .ص.
وزیری
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :تربیت بدنی ،آسیب های ورزشی
چكيده :علم شنا ،درک حرکت بهتر در آب است و زمانی شنای کارآمد به دست میآید که شناگر از طریق
اقتصادی شناکردن ،انرژی خود را حفظ کند .نگارنده به همین دلیل با ذکر روشهای تمرینی برای به دست آوردن
مهارت در شنا ،دریلها یا مهارتهای تمرین شنا از جمله تمرین ریکاوری ،تمرینات محوری و تنفسی را در هفت
فصل توضیح داده است.

 .12احمدی قرائی ،مریم /حیدری ،زکیه .معجزه ورزش و رژیم علمی و کاربردی :آنچه که قبل از هر
اقدامی برای کنترل وزن باید بدانید .تربت حیدریه :افرا تربت231 .1395 .ص .وزیری
مخاطب :دانشآموز /معلم  /سایر کارشناسان
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :تربیت بدنی ،آسیب های ورزشی
چكيده :زندگی سالم و آمادگی جسمانی از اهمیت زیادی برخوردار است اما بیشتر مردم به بیتحرکی یا کم
تحرکی تمایل دارند .کتاب حاضر با اشاره به مقدمات شروع ورزش صحیح ،تغذیه مناسب  ،نحوه تمرینات و
تقویت عضالت و آثار مثبت آن ،و نیز به اثرات تمرینهای نادرست ،رژیم غذایی خطرناک و کاهش وزن
پرداخته است.
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 .13صحرایی ،رضامراد [...و دیگران] .ایرانشناسی .تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی280 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :معلم
كلمات كلیدی :آموزش زبان فارسی ،ایران

جغـــرافیـــا

چكيده :جلد اول از مجموعه ایرانشناسی برای فارسیآموزان سطح میانی و فوق میانی در چارچوب شش سطح
اروپایی تهیه شده است .هر درس شامل بخش آمادهسازی ،واژههای جدید ،متن ،تمرینهای درک مطلب ،درک
واژه و خالقیت فردی به همراه تصاویر مرتبط است .این کتاب مخاطب را با جغرافیای طبیعی ایران ،ویژگیهای
سیاسی اقتصادی و فرهنگی و تاریخ و ادبیات ایران آشنا میکند.

 .14دهقانی دشتابی ،ارسالن .رابطه منابع طبیعی با آموزش و پرورش .تهران :ماهواره88 .1395 .ص.
رقعی
مخاطب :معلم /دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :منابع طبیعی ،محیط زیست ،آموزش و پرورش
چكيده :بسیاری از دانشآموزان ما ،حتی آنانی که در شمال کشور زندگی میکنند اطالعات بسیار کمی از
مفاهیم اولیه منابع طبیعی دارند .آموزش محیط زیست میتواند تاثیر قابل توجهی در تقویت فرهنگ زیست
محیطی و رسیدن به اهداف توسعه پایدار داشته باشد .این کتاب به دانشآموزان یاد میدهد که منابع طبیعی و
محیط زیست فقط متعلق به نسل حاضر نیست بلکه باید با استفاده بهینه به نسل بعد جهت استفاده آنها حفظ
و نگهداری شود.

چـندمـوضـوعـی

 .15شیخپور ،مهدی .سیر تا پیاز 5 :کتاب انسانی دهم .تهران :بینالمللی گاج368 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :راهنمای آموزشی ،پرسشها ،تمرینها
چكيده :در این کتاب محتوای آموزشی پنج درس اقتصاد،تاریخ ،جامعهشناسی ،جغرافیای ایران و منطق ارائه شده
است .توضیح مطالب منطبق با تقسیمبندیهای کتاب درسی همراه با مثالها و عبارتهای کوتاه است .پس از
درسنامه ،مجموعه متنوعی از سؤاالت تشریحی و چهارگزینهای آمده است.

داستــــان
 .16فاکس ،پائوال .برده رقصان .مصطفی رهبر .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1395 .
168ص .رقعی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،کودک و نوجوان
چكيده :یکی از سیاهترین صفحات تاریخ بشری ،بردگی و بردهداری بوده است .این امر همواره ادعای مبنی بر
اشرف مخلوقات بودن انسان را زیر سؤال برده است .در این کتاب خواننده به همراه کودک سیاهپوستی که برای
بردگی ربوده شده و به سرزمین دیگری انتقال مییابد ،همراه شده و شاهد رنجهای باورنکردنی آنها در طول
چنین سفرهای طاقتفرسایی میشود.
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داستــــان

 .17شجاعی ،سیدعلی .به بلندای آن ردا .تهران :کتاب نیستان216 .1394 .ص .رقعی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :ادبیات دینی ،داستانهای بلند ،امامان ،نوجوانان
چكيده :این کتاب داستان آخرین سالهای زندگی امام رضا (ع) است .مأمون به کمک فضل ،وزیرش ،برای
ارتقای جایگاه خود نزد شیعیان و آرام کردن اوضاع ،امام رضا (ع) را به مرو میآورد .امام (ع) در مدت دو سال
با نمایندگان ادیان دیگر مباحثههایی کرده و بسیاری را مسلمان میکند .آوازه علم و دیانت امام در همه جا
میپیچد.

 .18اکبرپور ،احمد .به چاچالک سقوط کنید .تهران :هوپا152 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :طنز ،داستانهای بلند ،ادبیات کودک و نوجوان
چكيده :این کتاب داستان سرزمینی است ،به نام چاچالک ،با مردمانی سادهلوح که فکر نمیکنند فراتر از کوههایی
که چاچالک را احاطه کرده ،سرزمین دیگری وجود داشته باشد تا اینکه یک روز هواپیمای کوچکی در آنجا سقوط
میکند و متوجه میشوند چاچالکیها ذخایر طالی بسیاری دارند؛ اما از آنها فقط برای ساخت سنگ دستشویی
استفاده میکنند!

 .19سیدین ،علی .پنج و پنج؟یازده .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان112 .1395 .ص .وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :داستانهای کوتاه ،ادبیات کودک و نوجوان ،خاطره نویسی ،مدرسهها
چكيده :این کتاب شامل داستانهای کوتاهی است که از معلمی و کالس و مدرسه سخن میگوید .داستان اول
شوق معلمی به سمت روستای «لکان» ،رکاب میزند .او ضمن توصیف
درباره مرد جوانی است که با دوچرخه و به ِ
سادگی و زیبایی روستا ،یکی از بازیهای کودکان را توضیح میدهد.

 .20واحدی ،نرجس .تا خدا راهی نیست .تهران :سیب صادق(ع)72 .1394 .ص .رقعی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :ادبیات فارسی ،انواع ادبی ،شعر ،کودک و نوجوان
چكيده :این کتاب دربردارنده قطعههایی با مضامین خداشناسی ،مرگ ،جانبازی و فداکاری ،اخالق و آداب
اجتماعی و ...است که بیانگر اندیشهها و آرمانهای نویسنده است .آرمانهایی که گاهی با خاطرات گذشته پیوند
میخورد و گاهی آیندهای مطلوب را با عشق و احساس ترسیم میکند.
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چكيده :میالد نوجوانی  12ساله است که بر اثر موشکباران همه اعضای خانوادهاش را از دست داده است .او
همراه مادربزرگش،بیبی ،به تهران میآید؛ ولی طولی نمیکشد که بیبی را هم از دست میدهد و تنها میماند.
میالد مشکالت زیادی دارد و هر بار در ماجرایی گرفتار میشود؛ ولی هرگز تن به تسلیم نمیدهد.

 .22باباجانی ،علی .دالور دلوار :زندگی رئیسعلی دلواری .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
84 .1395ص .وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :سرگذشتنامهها ،داستانهای بلند ،ادبیات کودک و نوجوان
چكيده :کتاب حاضر زندگینامه داستانی رئیسعلی دلواری و پایداری تاریخی اهالی بوشهر در برابر استعمار
انگلیس است که نثری نسبت ًا روان دارد و اطالعات مختصر و مفیدی درباره آن واقعه تاریخی میدهد.

 .23اکرمی ،جمالالدین .شب به خیرُ ،ترنا .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان160 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :داستانهای بلند ،ادبیات کودک و نوجوان ،مهاجرت
چكيده« :سینا» و «تُرنا» خواهر و برادر هستند و به همراه پدرشان به کانادا رفتهاند .پدر ،آنها را رها کرده و در شهر
دیگری زندگی میکند .تُرنا مریض شده است .برادرش او را به استانبول میآورد تا به مادرش که با داییاش به آنجا
آمدهاند ،تحویل دهد .سرنوشت کودکان مهاجرت و غم غربتشان ،در این اثر به خوبی ترسیم شده است.

 .24کریستوفر ،جان .شهر طال و سرب .ع .نوریان .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1395 .
176ص .رقعی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،کودک و نوجوان
چكيده :این کتاب سومین داستان از داستانهای سهگانه نویسنده علمی -تخیلی انگلیسی است .در دو داستان
پیشین ،عدهای از ساکنان زمین که به ترتیبی از اسارت موجودات فضایی و هیوالهای فلزی سه پایه نجات یافتهاند،
به کوههای سفید پناه میبرند و از آنجا با فرستادن گروههای شناسایی موقعیت امنیتی شهر «طال و سرب» را
که جایگاه اصلی موجودات مذکور است ،ارزیابی میکنند .در این داستان آنها برای نجات ساکنان زمین دچار
مشکالتی میشوند و . ....
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داستــــان

 .21افتخار ،رفیع .تپش .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان126 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :جنگ ایران و عراق ،داستانهای بلند ،نوجوانان

داستــــان

 .25حسن زاده ،فرهاد .عقربهای کشتی بمبک .تهران :افق208 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :ادبیات فارسی ،داستانهای بلند ،نوجوانان
چكيده :این داستان رمانی ماجراجویانه است که قهرمان اصلی آن چهار پسر نوجوان هستند .آنها گروهی بهنام
عقرب را تشکیل دادهاند و به شکلی اتفاقی در ماجرایی مرموز به دنیای بزرگترها وارد میشوند .جذابیت این رمان
در آن است که نویسنده با استفاده از راوی اول شخص ،خواننده را در متن حوادث قرار میدهد و با استفاده از زبانی
ساده و طنز خواننده را با خود همراه میکند.

 .26فونویلیه ،ژرژ .کودک ،سرباز و دریا .دالرا قهرمان .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
192 .1395ص .رقعی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،کودک و نوجوان
چكيده :این رمان ،داستانی است درباره اشغال فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم .در این داستان پسربچهای ۱۳
ساله به نام «پییر» به همراه دوستانش تصمیم میگیرند تا علیه آلمانیها مبارزه کرده و برای آزادی کشورشان
تالش کنند؛ اما مبارزه بچهگانه آنها به تدریج حوادث خطرناکی را بهوجود میآورد.

دینــــی
 .27لکزایی ،نجف .اندیشه سیاسی امامخمینی(ره) .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1394 .
304ص .رقعی
مخاطب :معلم
كلمات كلیدی :حکومت اسالمی ،رهبران توسعه ،سیاست
چكيده :اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) متأثر از ابعاد مختلف اندیشه ایشان در حوزههای عرفانی ،فلسفی ،فقهی و
کالمی است .در این اثر با رجوع به آثار بنیادی امام و تکیه بر کالن نظریه «دو فطرت» و نظریه ویژه ایشان درباره
سه الیه و شأن وجودی انسان ،به تجزیه و تحلیل سیاست در اندیشه ایشان پرداخته شده است.

 .28اسدآبادی ،محسن .جامع دین و زندگی .تهران :الگو620 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :پیشدانشگاهی
كلمات كلیدی :آموزش ،آزمونها ،پرسشها
چكيده :در این درسنامه برای فهم آسانتر ،مطالب به صورت دستهبندی همراه با نمودار کلی و تحلیلی متن
درسها آمده است .مفاهیم آیات و روایات نیز با ارائه نمودارهایی آموزش داده شده است .رابطه علّی و معلولی آیات
و روایات و متن درسنامه بررسی و پرسشهای چهارگزینهای تألیفی ،کنکور سراسری و آزمایشی برای تمرین و
ارزیابی دانشآموزان آورده شده است.
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چكيده :شناختن و شناساندن شخصیت های بزرگ اسالمی گامی ضروری در جهت تقویت و تحکیم مبانی
اسالم است .نویسنده در این کتاب با بررسی جایگاه حضرت خدیجه کبری (ع) و نقش ایشان در پیشرفت دعوت
پیامبر در بیان قرآن و حدیث ،گامی در راستای شناساندن هر چه بیشتر شخصیت ایشان به مخاطبان برداشته است.
کتاب در سه بخش به زندگی آن حضرت پیش از بعثت ،پس از بعثت و در بخش سوم به مقام و منزلت ایشان در
قرآن و بهشت پرداخته است.

 .30شبانی قهرودی ،سجاد .شکر کنید و رشد کنید .تهران :آرنا336 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایۀ تحصیلی :سوم و باالتر
كلمات كلیدی :جنبههای مذهبی ،اسالم ،جنبههای قرآنی ،شیوۀ زندگی
چكيده :در کتاب حاضر یک سبک زندگی در غالب بحث شکرگزاری ،مدلسازی و به خوانندگان ارائه شده
است .نگارنده مبنای این کتاب را بر پایه قرآن کریم و احادیث معصومین قرار داده است اما از آنجایی که نوع بیان
ادبیات دینی باید متناسب با مردم هر عصر و زمان ،رشد و تغییر کند ،نویسنده مطالب را آسان و کاربردی ارائه داده
است .در این کتاب به بسیاری از اصول اساسی موفقیت در زندگی و راهکارهای مواجهه با مشکالت در غالب
بحث شکرگزاری اشاره شده است .قابلیت استفاده کتاب برای هر طیف سنی (حداقل 15سال) و با هر درجه علمی
(حداقل سیکل) حالت خودآموز دارد.

 .31دپارتمان علمی مرآت .بسته مدیریت کالسی :کاربرگ دین و زندگی 1پایه دهم ریاضی ،تجربی و
انسانی .تهران :مرآت44 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم ،ریاضی ـ فیزیک ،تجربی ،انسانی
كلمات كلیدی :تمرینها ،پرسشها
چكيده :هر برگ دو صفحهای این کتاب ،مفاهیم یک هفته آموزشی را شامل میشود که بر اساس اهداف کتاب
درسی طراحی شدهاند تا در کالس به عنوان ابزار بازخوردگیری فرایند یاددهی یادگیری و ایجاد موقعیتهای جذاب
و متنوع یادگیری استفاده شود.

 .32شبانی قهرودی ،سجاد .مهندسی فرآیند دعا .تهران :آرنا194 .1395 .ص .وزیری
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :عبادت ،خداشناسی ،جهانبینی ،دعا
چكيده :برخالف آنچه بیشتر مردم تصور میکنند ،اجابت دعا از طرف خداوند به دو پاسخ آری و خیر ختم
نمیشود .این کتاب ،فرآیند اجابت دعا را برای مخاطب ترسیم میکند و میآموزد که چگونه به هر آنچه میخواهد
برسد .کتاب در شش فصل به مباحثی چون ارزش و جایگاه دعا ،قدرت دعا ،قوانین استجابت دعا ،نکات موجود در
دعای پیامبران و دالیل مستجاب نشدن دعاها میپردازد.
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دینـــــی

 .29هاشمینژاد ،اکرمالسادات .سرور زنان جهان امالمؤمنین حضرت خدیجه کبریعلیهاالسالم.
قم :مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)208 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :معلم
كلمات كلیدی :زنان در اسالم ،تشیع ،زندگینامهها ،اخالق اسالمی

روان شنـاسـی

 .33مکسول ،جانسی .باشگاه مغز :افراد موفق چگونه فکر میکنند :تمرینهایی برای دستیابی به
تفکر قدرتمند .سامان شاهینپور .تهران :مهرسا200 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :موفقیت ،جنبههای روانشناسی ،اندیشه و تفکر
چكيده :خوشفکری پرورش مهارتهای فردی و تبدیل آن به بهترین توانایی است .این کتاب در  12فصل
به مخاطب میآموزد که بزرگ فکر کند ،متمرکز باشد ،تفکر خالقانه را مهار کند ،از تفکر واقعگرایانه و راهبردی
استفاده کند ،فکر کردن به موارد ممکن را کشف کند ،تفکر انعکاسی را بشناسد ،درباره افکار معروف سؤال کند،
تفکر مشترک را درک و استفاده کند ،تفکر غیرخودخواهانه را تمرین کند و به تفکر نهایی فکر کند.

 .34گلبازخانیپور ،مینا /غالمرضایی ،حمیدرضا .الفبای کامیابی .تهران :نسل نو اندیش224 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :والدین /دانشآموز /معلم
پایۀ تحصیلی :سوم و باالتر
كلمات كلیدی :موفقیت ،روانشناسی
چكيده :کتاب حاضر برگرفته از منابع غنی کهن ایران و چند مقاله التین است که با استفاده از طبقهبندی
حروف الفبا و موضوعات ،نحوه نگارش ،تمرینها ،جملههای کوتاه و حکایتها ،مراتبی از موفقیت رمزگردانی
شده است .برای هر یک از حروف ،کلیدواژه کامیابی در نظر گرفته شده و با راهکارهای مؤثر در مورد آن توضیح
داده شده است.

 .35بازان ،تونی .تمرکز و تقویت حافظه .محمدجواد نعمتی .تهران :پل360 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :حافظه ،هوش ،یادگیری
چكيده :این کتاب مخاطب را با آخرین یافتههای هزاره سوم در مورد تقویت یادگیری آشنا میکند و روش
ماتریسی تقویت حافظه را آموزش میدهد .به کمک این روش میتوان هر چیزی را از ده تا پنجاههزار مورد به
راحتی به خاطر سپرد و در عین حال قدرت حافظه خود را به صورت چشمگیری افزایش داد.

 .36ریسلند ،ناجا .رشد هوش هیجانی (مطالعه موردی) .علی ایمانی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.
204 .1394ص .وزیری
مخاطب :والدین /معلم
كلمات كلیدی :روانشناسي كودك ،تعامل اجتماعي ،مهارتهاي اجتماعي
چكيده :هوش هیجانی ،مجموعهای از تواناییها برای درک ،شناخت و مدیریت احساسات خود و دیگران است.
این کتاب میكوشد نشان دهد که کودکان در محیط خانوادگی ،از هنگام تولد تا دو سالگی چگونه اجتماعی
میشوند .نویسنده پس از ارائه آثار این موضوع ،مفاهیم مطرح شده را طی یک مطالعه موردی مطرح میکند که
بر اساس گفتوگوهای ضبط شده یك پدر و فرزند در مدت دو سال است.
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چكيده :این کتاب به موضوع روانشناسی اجتماعی کالس درس میپردازد .نیروهای اجتماعی حاکم بر کالس
را برای آگاهی معلمان ،از ابعاد روانی اجتماعی نهان و آشکار در تعامالت دانشآموزان معرفی میکند و شیوههای
مؤثر در مدیریت کالس و نحوه پرورش و تغییر رفتار یادگیرندگان را بررسی میکند.

 .38کونکه ،الیزابت .کتابهای دامیز ،کاربردی و سودمند :زبان بدن  .For Dummiesمریم هدایتی .تهران:
آوند دانش236 .1395 .ص .وزیری
مخاطب :دانشآموز /معلم /سایر کارشناسان
پایۀ تحصیلی :پیشدانشگاهی
كلمات كلیدی :مهارتهای رفتاری ،مهارتهای ارتباطی ،روابط اجتماعی
چكيده :در این کتاب به توضیح راههای شناسایی و تشخیص حرکات بدنی ،رفتارها و حاالت چهرهای پرداخته
شده است که پیامهای کالمی و غیرکالمی را منتقل و تأیید میکنند .با آگاهسازی مخاطب از زبان بدن خود و
دیگران ،روابط فردی بهبود یافته ،پیامهای ارسالی تقویت و گسترش پیدا میکند .فرد از طریق ارتقای میزان تعبیر
از زبان بدن ،موقعیت برتری در روابط میانفردی بهدست میآورد.

 .39پیترسون ،کریستوفر /سلیگمن ،مارتین.ای.پی .روانشناسی مثبت :فضایل و توانمندیهای شخصیت:
کتاب راهنما و طبقهبندی ،جلد اول .کوروش نامداری[ ...و دیگران] .اصفهان :یار مانا416 .1395 .ص .وزیری
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایۀ تحصیلی :پیشدانشگاهی
كلمات كلیدی :فضایل اخالقی ،ارزشهای اخالقی ،روانشناسی شخصیت
چكيده :در این اثر زمینههای تاریخی دیدگاههای مربوط به انسان از منظر افراد و نحلههای فکری متفاوت از
دیرباز تاکنون مطالعه شده است .فضایل انسانی مطرح در طول تاریخ بشری و توانمندیهای شخصیتی مربوط
به هر یک شناسایی و معرفی شده و در نهایت موضوع ارزیابی و کاربرد روانشناسی مثبت بررسی شده است.

 .40رضاییگزکی ،امیرمحمد .کلش آف کنکور .امیرمحمد رضایی گزکی200 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :معلم
كلمات كلیدی :موفقیت ،موفقیت تحصیلی ،راهنمای آموزشی
چكيده :در این کتاب در قالب گفتوگویی صمیمی و روانشناختی با مخاطب ،راههای کسب موفقیت و
رسیدن به اهداف نشان داده میشود .نویسنده قبولی در کنکور را هدف مشخص کرده است و موانع موجود
در مسیر را یک بهیک نشان میدهد و مخاطب را برای پشت سر گذاشتن موانع و برداشتن گامهای صحیح
هدایت میکند.
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روانشنـاســــی

 .37بیباد ،ای .روانشناسی اجتماعی آموزش وپرورش :مباحثی در حوزه روانشناسی کالس درس.
حسین کارشکی /نادر آزادصفت /علی سوری .تهران :آوای نور360 .1395 .ص .وزیری
مخاطب :معلم
كلمات كلیدی :کالس درس ،روانشناسی آموزش و پرورش

روانشنـاســــی

 .41حاجیسیدتقیا تقوی ،زهراسادات /پیوستهگر ،مهرانگیز .کمالگرایی :آگاهی ،ارزیابی ،درمان .تهران:
آوای نور164 .1395 .ص .وزیری
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایۀ تحصیلی :پیشدانشگاهی
كلمات كلیدی :روانشناسی شخصیت ،موفقیت ،رفتار فردی
چكيده :تمایل برای موفقیت و تالش برای آن ،در زندگی هر فردی متداول است ،اما داشتن معیارهایی فراتر از
منطق و دور از دسترس آن را تبدیل به کمالگرایی میکند که به فرد آسیب میزند .در این کتاب راههای شناخت
و درک کمالگرایی و اثرات انواع آن بر زندگی فردی و اجنماعی بیانشده و راهکارهایی برای تغییر تفکر و غلبه
بر این معضل ارائه شده است.

 .42اسکندرنژاد ،مهتا [...و دیگران] .مجموعه ابزارها و آزمونهای شناختی و کنترل حرکتی .تبریز:
اختر216 .1394 .ص .وزیری
مخاطب :معلم /مشاور /دانشجو معلمان
كلمات كلیدی :آزمونها ،روانشناسی فرایندهای ذهنی
چكيده :سالهاست که بررسی و شناخت کنترل حرکتی انسان مورد توجه محققان بوده است .رویکردهای
مختلفی در این مطالعات استفاده میشود تا به فردی که دچار اختالت حرکتی است ،کمک شود .در این کتاب
آزمونهای توجه و هوشیاری ،حافظه ،ادراک ،پردازش اطالعات ،آزمونهای ادراکی حرکتی و بیوفیدبک برای
دسترسی بیشتر دانشجویان و محققان به این ابزارها معرفی شدهاند.

 .43بازان ،تونی .مغزت را درست به کار بینداز :روشهای نوین یادگیری و تفکر برای بهرهمندی
از قوای ذهنی .محمدجواد نعمتی .تهران :پل240 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :سوم و باالتر
كلمات كلیدی :هوش ،اندیشه و تفکر ،حافظه
چكيده :یادگیری بیشتر در مورد مغز و نحوه عملکرد آن ،استفاده بهتر و کاربردیتر از آن را میسر میسازد .مؤلف
در این اثر ،اطالعات زیادی درباره مغز و نحوه عملکرد آن ارائه میکند و چگونگی مطالعه سریع و کاربردی ،استفاده
از نقشههای ذهنی در حل مشکالت و روشهای تقویت قدرت تخیل و حافظه را میآموزد.

ریـاضــــی
 .44فرهختی ،ندا .کار :ریاضی دهم .تهران :بینالمللی گاج152 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم ،ریاضی ـ فیزیک ،تجربی
كلمات كلیدی :راهنمای آموزشی ،تمرینها ،پرسشها
ن در تیپهای مختلف است .مطالب کتاب بر
چكيده :در این اثر کمک آموزشی هر درس شامل درسنامه و تمری 
آموزش گام ب ه گام به کمک طرح مسائل متنوع و منطبق بر کتاب درسی استوار است.
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چكيده :این کتاب کمک آموزشی شامل درسنامههای مفصلی است که ضمن رعایت ترتیب موضوع کتاب
درسی مطالب تکمیلی نیز اضافه شده است .برای کسب مهارت و خالقیت دانشآموزان تمرینها ،سؤاالت تستی،
آزمونهای تستی و تستهای المپیاد در بخش تمرین آمده است.

 .46ابراهیمی ،حسین /داورزنی ،محمود .از مجموعه کتابهای کار و مطالعه :ریاضی و آمار دهم رشته علوم
انسانی .کرج :گردوی دانش96 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم ،انسانی
كلمات كلیدی :تمرینها ،پرسشها ،آزمونها
چكيده :کتاب حاضر ،مبتنی بر کتاب ریاضی و آمار پایه دهم برای رشته انسانی تألیف شده است .بعد از ارائه
خالصهای از هر درس ،تمرینات طراحی شده آمده است .در آخر هر فصل هم پرسشهای چهارگزینهای از
کنکورهای سراسری گنجانده شده است.

 .47طاهریتنجانی ،محمدتقی .بسته مدیریت کالسی :کتاب کار و تمرین /کاربرگ /معلم (ریاضی  1پایه
دهم ریاضی و تجربی) .تهران :مرآت 3 .1395 .ج .رحلی
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایۀ تحصیلی :دهم ،ریاضی ـ فیزیک ،تجربی
كلمات كلیدی :راهنمای آموزشی ،پرسشها ،تمرینها
چكيده :با به کارگیری کاربرگ از طریق خلق موقعیتهای یادگیری فردی و گروهی در کالس ،پیوسته فرآیند
تدریس را میتوان ارزشیابی کرد و تصویر روشنی از فعالیتهای آموزشی صورت گرفته در کالس به دست آورد.
تمرینات و سؤالهای ارائه شده در این کاربرگ بر اساس کتاب درسی و برای هر هفته آموزشی دو برگ طراحی
شده است .کتاب کار و تمرین نیز با مهیاکردن فرصت تمرین و تکرار مباحث درسی برای یادگیرنده ،باعث تعمیق
دانستههای جدید در ذهن دانشآموز خواهد شد .کتاب معلم نیز بهعنوان راهنمای معلم شیوه تدریس این درس را
گام ب ه گام در  22هفته آموزشی برای معلمان بازگو میکند.

 .48طاهریتنجانی ،محمدتقی .بسته مدیریت کالسی :کتاب کار و تمرین /کاربرگ /معلم (هندسه  1پایه
دهم ریاضی و فیزیک) .تهران :مرآت 3 .1395 .ج .رحلی
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایۀ تحصیلی :دهم ،ریاضی ـ فیزیک
كلمات كلیدی :راهنمای آموزشی ،تمرینها ،پرسشها
چكيده :کتاب کار و تمرین محتوای این تمرینها تعمیقدهنده اهداف قصدشده کتاب درسی است .کاربرگ نیز،
طرحدرس عملیاتی شده معلم منطبق با کتاب درسی است که معلم به وسیله آن میتواند کلیدواژههای اصلی را
در کالس تدریس و بازخوردگیری کند .هر برگ دو صفحهای این کاربرگ ،مفاهیم یک هفت ه آموزش را شامل
میشود و به معلم در اجراییکردن اهداف قصد شده کمک میکند .کتاب معلم نیز بهعنوان راهنمای معلم شیوه
تدریس این درس را گام ب ه گام در  22هفته آموزشی برای معلمان بازگو میکند.
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ریـاضـــی

 .45ارشاد ،سیدمحمدصالح /انصاری ،حجت .مجموعه کتابهای عالمه حلی :ریاضی دهم ،ویژه استعدادهای
درخشان .تهران :حلی400 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم ،ریاضی ـ فیزیک ،تجربی
كلمات كلیدی :راهنمای آموزشی ،تمرینها ،پرسشها

ریـاضـــی

 .49کاظمی ،لیال .مجموعه کتابهای عالمه حلی :هندسه دهم ،ویژه استعدادهای درخشان .تهران :حلی.
148 .1395ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :راهنمای آموزشی ،تمرینها ،پاسخها
چكيده :این کتاب برای فهم مقدماتی هندسه در پایه دهم ،ویژه دانشآموزان سختکوش ریاضی تألیف
شده است .عالوه بر تدریس مفاهیم موجود در کتاب آموزشی ،مسائل و قضایای مهم هندسی شرح داده شده
و مسئلههای مرتبط طرح شده است .راهحل مسئلهها و تستها نیز برای خودارزیابی دانشآموزان گنجانده
شده است.

زبان و ادبیاتفارسـی

 .50آریانی ،رضا .آوردگاه دستان :شرح گزارشی از برزونامه و جمشیدنامه از ملحقات شاهنامه
فردوسی به زبان شیوای امروزی .تهران :فرهنگ مانا384 .1395 .ص .وزیری
مخاطب :معلم
كلمات كلیدی :نقد ادبی ،شعر فارسی ،شاهنامه ،داستانهای حماسی
چكيده :این کتاب به زبان امروزی و با تشریح ابیات و بیان معانی ترکیبات و اصطالحات شعری با بیانی ساده
برای مخاطب و خواننده ارائه میگردد .کتاب حاضر در هشت فصل تدوین شده است که در فصلهای دوم و سوم
دو منظومه با نثری داستانی و روایتی بیان شده است و در فصل چهارم به بررسی و بیان نوع و نقش دستوری
ل ششم لغت
برخی ابیات برگزیده میپردازد .فصل پنجم صنایع ادبی موجود در دو منظومه را بررسی میکند .فص 
ل هفتم زندگی نامه شخصیتهای دو منظومه را معرفی مینماید.
نامه و فص 

 .51احمدنیا ،علی .بیشتر از جمعبندی :ادبیات فارسی .تهران :راه اندیشه80 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :راهنمای آموزشی ،پرسشها
چكيده :در این کتاب با بهرهگیری از آموزش نوین ،سعی شده است نکتههای درسی به طور کامل و جامع آموزش
داده شود .پرسشهای چهارگزینهای مرتبط با موضوع ارائه شده است .در  DVDهمراه کتاب نیز پس از هر
درسنامه ،برای فهم بیشتر انیمیشنهایی نیز طراحی شده است.

 .52کاظمی ،کاظم [...و دیگران] .اکو کار :اکو کار فارسی دهم (دوره دوم متوسطه) .تهران :کاگو.1395 .
104ص .وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :راهنمای آموزشی ،مواد درسی ،ادبیات فارسی
چكيده :کتاب پیش رو در  17درس و  6فصل تدوین شده است و با توجه به چهارچوب کتاب ،مؤلف ضمن
طرح سؤالهای گوناگون برای هر درس ،در پایان هر فصل یک آزمونک ده نمرهای و در پایان هر نیمسال یک
آزمون بیست نمرهای مطابق با بارمبندی آموزش و پرورش طراحی نموده است .این آزمونها باعث تثبیت دانش
و مهارتهای آموزشی دانشآموز میگردد.
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زبان و ادبیات فارسی

 .53موسویجهانآباد ،سیدمحمد .جرأتنامه در گلستان اندیشهها :گلچینی از اشعار فارسی  ،عرفانی،
اجتماعی ،اخالقی و . ...شیراز :نوید شیراز626 .1395 .ص .وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :شعر فارسی ،عرفان ،ادبیات فارسی
چكيده :کتاب حاضر گلچینی از اشعار فارسی ،عرفانی ،اجتماعی و اخالقی است .ابیات و عبارات منتخب به ترتیب
الفبا و بر اساس موضوع نیست .نگارنده و گردآورنده این اشعار را با توجه به انس چندین ساله خود با شعر عرفانی و
شعرای عارف بهخصوص موالنا برگزیده است و از اشعار شاعرانی چون حافظ ،موالنا ،عطار ،سعدی ،اقبال الهوری
و ...استفاده کرده است و در مواردی همراه ابیات ،جمالت و عباراتی متناسب با موضوع آورده است که این جمالت
و عبارات از آیات ،احادیث ،روایات و کلمات قصار برخی از بزرگان برگزیده شده است.

 .54بشیری ،علیاصغر .مجموعه ادبیات کهن :حکایتهای جوامعالحکایات .تهران :آرایان298 .1394 .ص.
وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :داستان کوتاه ،ادبیات فارسی
چكيده :در کتاب حاضر به منظور آشنایی خوانندگان با کتاب جوامعالحکایات ،اثر سدیدالدین محمد عوفی ،بیش
از دویست داستان از  2113حکایت کتاب برگزیده و به نثر امروز برگردانده شده است .نگارنده تالش کرده است
ضمن حفظ طرح کلی اثر و انتخاب داستانی جذاب ،مخاطب را با هنر عوفی آشنا و به خواندن اصل اثر ترغیب کند.

 .55برتون ،استرانگ [...و دیگران] .زبانشناسی  .For Dummiesفاطمه عظیمیفرد /فائقه شاهحسینی.
ی
تهران :آوند دانش396 .1395 .ص .وزیر 
مخاطب :معلم
كلمات كلیدی :آموزش زبان فارسی ،نکات دستوری ،زبان شناسی
چكيده :این کتاب به بررسی مفاهیم کلی و ابزارهای الزم برای یادگیری زبانشناسی میپردازد .در بخش اول
به بررسی زبان از منظر زبانشناسی پرداخته شده است ،بخش دوم عناصر تشکیل دهنده زبان را بیان میکند و
در بخش سوم به حیات اجتماعی زبان ،در بخش چهارم به یادگیری و پردازش زبان ،در بخش پنجم به تمرکز بر
نوشتار به جای گفتار میپردازد ،و در انتها در بخش ششم ده افسانه درباره زبان مطرح میشود.

 .56عاشوری ،علی /ابراهیمی ،سعید .اکو کار :اکو کار انگلیسی  .English Tenth Gradeتهران :کاگو.
80 .1395ص .وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :راهنمای آموزشی ،مواد درسی ،آزمونها
چكيده :در این کتاب توجه به مکالمه و ارتباط در درجه اول اهمیت قرار دارد .لذا نویسندگان این کتاب در بخشهای
مختلفی چون  vocabularyتمرینات تصویری ،مترادف و متضاد ،کلمات همنشین را ارائه دادهاند ،در بخش
 conversationمتنهایی در حد و اندازه مکالمه کتاب استفاده شده است و در بخش  Reading & Clozeبر اساس
متن کتاب درسی ،متنهایی از منابع انگلیسی استخراج شده است Grammer .در روش  CLTیک هدف نیست بلکه
بهعنوان ابزاری است در جهت انگیزش مکالمه واقعی و درک متن که از پرداختن به حاشیه اجتناب شده است .بخش
نگارش ،تلفظ ،شنیداری و آزمونک نیز در ادامه گنجانده شده است.
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زبانهـای خارجـی

زبـانهـایخـارجـی

 .57یعقوبیفرد ،امید .امتحانوفن :امتحانوفن نهایی انگلیسی  .3تهران :مهر و ماه نو104 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :سوم
كلمات كلیدی :راهنمای آموزشی ،مواد درسی ،زبان خارجه
چكيده :در این کتاب ،با در نظر گرفتن اهمیت امتحانات نهایی 3 ،مجموعه سؤال برای امتحانات نیمسال اول
طراحی شده است که از آزمونهای نهایی سالهای قبل استخراج شده است و سؤاالت امتحانات نیمسال دوم نیز
مطابق امتحانات نهایی سالهای اخیر طراحی شده است .همراه تمامی سؤاالت کتاب ،درس مرتبط با آن نیز ارائه
شده است .همچنین یک درسنامه موضوعی با رویکرد سؤاالت امتحان نهایی نیز در کتاب گنجانده شده است.

 .58حاجیسیدحسینیفرد ،سیدمسعود .بسته مدیریت کالسی :کاربرگ انگلیسی پایه دهم ریاضی،
تجربی و انسانی .تهران :مرآت44 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :مواد درسی ،زبان خارجه ،تمرینها
چكيده :تدریس خالقانه در کالسهای درس ،نیازمند خلق موقعیتهای مناسب برای مشارکت دانشآموزان در
جریان یادگیری است .این کاربرگ حاوی پرسشهایی منطبق با کتاب درسی است .پاسخدادن به این پرسشها بسته
به صالحدید معلم در کالس درس یا در خانه به عنوان تکلیف ،میتواند کیفیت فرآیند یادگیری دانشآموز را بهبود دهد.

 .59فراهانی ،حسین /زینللنگرودی ،رضا .کارپوشه زبان انگلیسی پایه دهم .سبزوار :خط سفید.1395 .
64ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :زبان انگلیسی ،راهنمای آموزشی ،پرسشها
چكيده :این اثر که مبتنی بر شیوه جدید آموزش زبان انگلیسی؛ یعنی تدریس پویا و دوطرفه بین معلم و دانشآموز
تهیه شده است ،تاکید زیادی بر نقش دانشآموزان و فعالیتهای گروهی دارد به گونهای که اتکای صرف به معلم و
مطالب ارائه شده در کالس کاهش یافته و بخش اعظمی از مطالب در خارج از محیط آموزشی فرا گرفته خواهد شد.

 .60ذوالفقاری ،مهدی [...و دیگران] .کتاب جامع پایه دهم خط سفید .سبزوار :خط سفید192 .1395 .ص .وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :زبان خارجه ،پرسشها ،راهنمای آموزشی
چكيده :در این کتاب مکالمههای تلفیقی و کاربردی مرتبط با موضوع درس همراه با فایل صوتی در لوح فشرده ارائه
شده است .بخشهایی برای تمرین و یادگیری واژگان و قواعد دستوری در نظر گرفته شده و بخشی نیز برای تقویت
مهارت نوشتاری و شنیداری گنجانده شده است .برای ارزیابی و آشنایی مخاطب نیز آزمونهایی طراحی شده است.
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زبـانهـایخـارجـی

 .61باقری ،بابک /خزایی ،حمید .کتاب کار انگلیسی  - 1پایه دهم .تهران :خیلی سبز84 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :زبان آموزی ،آزمونها ،تمرینها
چكيده :در این کتاب کار که برای دانشآموزان مقطع دهم تهیه شده است قواعد گرامری زبان انگلیسی با
بهرهگیری از تصاویر مناسب و جدولهایی شرح داده شده و برای تفهیم بیشتر و تثبیت مطالب تمرینهای
متناسبی ارائه شده است.

 .62دری ،جعفر [...و دیگران] .Expansion 1.گرگان :نویسندگان جوان128 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :آزمونها ،تمرینها ،زبان انگلیسی
چكيده :اثر پیش رو با هدف ارتقای مهارتهای زبانآموزی در دانشآموزان پایه دهم ،منطبق با اهداف
کتاب درسی تهیه شده است که شامل مجموعهای از مکالمهها ،تمرینها ،فعالیتها و آزمونهای مختلف
آموزشی است.

 .63هو ارتاس آبریل ،کریستینا [...و دیگران] .Vision Plus 1.سبزوار :خط سفید112 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :مواد درسی ،زبان خارجه ،تمرینها
چكيده :کتاب حاضر به منظور آموزش زبان انگلیسی در شش بخش طراحی شده است .زبانآموزان با توجه و
تمرکز به درک مطلب ،لغات ،نکات دستوری و به کمک تصاویر ارائه شده ،میتوانند مفاهیم را به خاطر بسپارند.

 .64توکلیصبور ،سیدامیر .تنوع زمینشناختی ایران .تهران :ایرانشناسی394 .1394 .ص .رقعی
مخاطب :معلم
كلمات كلیدی :زمینشناسی ،ایران شناسی
چكيده :این کتاب به سیر تحوالت جهان ،کهکشان راه شیری و منظومه خورشیدی و جایگاه آنها در فضا
میپردازد .روند تکاملی زمین شامل تغییرات جغرافیایی ،اقلیمی ،ظهور و انقراض حیات را بازگو و کانیها و سنگها
را معرفی میکند .فرآیندهای ایجاد پدیدههای زمینشناسی و ژئومورفولوژیکی را شرح میدهد .ساختار کتاب
تلفیقی از اطالعات علمی به همراه عکسهایی از پدیدهها در مناطق مختلف ایران است.
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زمیــن شناسـی

زیسـت شناسـی

 .65امرایی ،روح اهلل .آموزش جامع زیستشناسی دوره دوم متوسطه پایه دهم .تهران :نانو.1395 .
368ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :راهنمای آموزشی ،آزمونها ،پرسشها
چكيده :کتاب حاضر در راستای عمقبخشی به مفاهیم مطرح شده در کتاب درسی تدوین شده است .برای
درک بهتر مطلب توضیحات مکمل برای هر شکل آمده و داخل کادر ویژهای ،نکات مهم ارائه شده است .در کنار
اصطالحات جدید زیستشناسی ،اصطالحات منابع اصلی هم ذکر شده است .در پایان هر فصل سؤاالت متنوع
تشریحی و تستی نیز گنجانده شده است.

 .66امرایی ،روحاهلل .ژنتیک مندلی از صفر تا  100سوم دبیرستان .تهران :نانو216 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :سوم
كلمات كلیدی :راهنمای آموزشی ،پرسشها ،پاسخها ،آزمونها
چكيده :در این کتاب به دنبال ارائه متن کتاب درسی ،در ذیل آن توضیح کامل متن و نکات کلیدی ،مفهومی و
ترکیبی قرار داده شده و انواع متنوعی از مسائل تشریحی با توجه به نکات ارائه شده حل شده است .در پایان هر
مبحث نیز سؤاالت تستی و آزمونهای آزمایشی با پاسخ آمده است.

 .67راستیبروجنی ،عباس .کارآموز :کتاب کار زیست  1پایه دهم .تهران :مهر و ماه نو224 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :تمرینها ،پرسشها
چكيده :راهنمای آموزشی حاضر در سه بخش درسنامه ،کار و تمرین و پاسخنامه مطابق کتاب درسی تهیه شده
است .برای ایجاد تمرکز هنگام مطالعه و تأکید بیشتر بر یادگیری مطالب از نمادهای تصویری استفاده شده است .برای
تمامی پرسشهای طرحشده در بخش کار و تمرین پاسخنامهای به صورت کتابچهای جداگانه ضمیمه شده است.

 .68گروه مؤلفان زیستشناسی انتشارات مدرسه .کتاب کار زیستشناسی  1پایه دهم رشته علوم
تجربی پرسشها و تمرینهای تکمیلی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان208 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :مواد درسی ،پرسشها و پاسخها ،زیستشناسی
چكيده :این کتاب بهعنوان مکمل آموزشی و کتابکار دربرگیرنده مجموعهای از پرسشها و مسئلههایی است که
در قالبهای مختلف طراحی شده است و به مخاطب کمک میکند تا ضمن درک عمیق مفاهیم زیستشناسی
پایه دهم در فرایند یادگیری و ارزشیابی این مفاهیم موفق عمل کند.در این کتاب با توجه به اهمیت رویکرد
تصویری در هر فصل از همه تصاویر کتاب سوال طراحی شده است و امکان نوشتن پاسخهای دانشآموز در ادامه
هر پرسش وجود دارد ،در انتهای هر فصل برای ارزشیابی نهایی آزمون پایانی طراحی شده است
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زیستشنـاســـی

 .69الوندی ،حسین .بسته مدیریت کالسی :کتاب کار و تمرین /کاربرگ /معلم (زیستشناسی  ،1پایه
دهم علوم تجربی) .تهران :مرآت 2 .1395 .ج .رحلی
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :راهنمای آموزشی ،تمرینها
چكيده :در کاربرگ ،مفاهیم یک هفته آموزشی به شکل پرسشهایی طراحی شدهاند تا معلم بتواند از طریق خلق
موقعیتهای یادگیری فردی و گروهی در کالس ،پیوسته فرآیند تدریس را ارزشیابی کند و دانشآموز به دور از
اضطراب ناشی از امتحان ،تمرکز خود را برای یادگیری مفاهیم سخت صرف کند .کتاب کار و تمرین نیز با هدف
عمقبخشی به مفاهیم مطرح شده در کتاب درسی تدوین شده است .کتاب معلم نیز بهعنوان راهنمای معلم شیوه
تدریس این درس را گام ب ه گام در  22هفته آموزشی برای معلمان بازگو میکند.

 .70هاشمی ،اشکان .موج آزمون زیستشناسی (قابل استفاده برای دانشآموزان پیشدانشگاهی و
داوطلبان آزمون سراسری دانشگاهها) .تهران :الگو392 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :پیشدانشگاهی
كلمات كلیدی :آزمونها ،تمرینها ،پاسخها
چكيده :درسنامههای کتاب حاضر به صورت نمودارهای درختی از کتابهای دوم ،سوم و پیشدانشگاهی تهیه
شده و حاوی نکات ترکیبی و همه مواردی است که داوطلبان کنکور به آن نیاز دارند .آزمونهای جامع به شیوه
کنکورهای سراسری با تستهای جدید ترکیبی و چند موردی طراحی شدهاند تا تکرار و شبیهسازی آزمون اصلی
باشند .پاسخهای تشریحی تستها با ذکر نکتههایی آمده است.

 .71ملکی ،بیوک .بوق سگ .تهران :پیدایش40 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :ادبیات فارسی ،انواع ادبی ،شعر
چكيده :کتاب حاضر دربردارنده اشعاری در قالب شعر نو با موضوعات مختلف است .بیشتر موضوعات این اشعار
بهصورت کنایی به تنهایی ،بیتوجهی به افکار و اندیشههای دیگران ،صلح و آرامش ،قضا و قدر و ...اشاره دارد.

ن فروغی ،مهدی .چهارباغ .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی226 .1395 .ص .وزیری
 .72امی 
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :انواع ادبی ،شعر ،اعتقادات مذهبی
چكيده :این کتاب تاریخ منظومی است که در آن میرزا یحیی مدرس اصفهانی با استفاده از قالب شعری مربع
ترکیب ،مناقب ،سجایای اخالقی ،مصائب و کیفیت شهادت معصومین و اولیا(ع) را بیان میکند و در برخی موارد
به بیان جزئیات تاریخی و کلیات وقایع میپردازد.
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شــــــعر

شــــــعـــر

 .73فتحی ،فرزانه .خنده برگ .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان52 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :ادبیات فارسی ،انواع ادبی ،کودک و نوجوان
چكيده :این کتاب دربردارنده اشعاری در موضوعات مختلف است .این اشعار بهطور تلویحی و بهصورت کنایی به
بیان نکاتی مانند بردباری و استقامت در سختیها ،صبوری کردن ،مهربانی ،توجه به خواستههای منطقی و معقول
یکدیگر و ...میپردازد.

 .74آسمان ،محمدجواد .مجموعه شعر شرح صدر .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی164 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :ادبیات فارسی ،انواع ادبی ،شعر مذهبی
چكيده :سید موسیصدر مرجع دینی و سیاسی شیعیان بود که پس از هجرت از ایران به لبنان ،مجلس اعالی
شیعیان لبنان را تأسیس کرد و رهبری فکری و سیاسی شیعیان این کشور را بهعهده گرفت .در این مجموعه
سرودههای بیش از  ۸۰شاعر معاصر ایران پیرامون منش و اندیشههای واالی امامموسیصدر ،گردآوری و ارائه
شده است.

شـــیـمــی
 .75مراد پور ،سعید .اکو کار /اکومفاهیم :اکو کار /اکو مفاهیم (شیمی دهم دوره دوم متوسطه) .تهران:
کاگو 2 .1395 .ج .وزیری /رقعی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :راهنمای آموزشی ،مواد درسی ،شیمی ،آزمون
چكيده :در این دو جلد کتاب اکوکار و اکو مفاهیم نویسنده از روش مهم و اثرگذاری آن در آموزش شیمی استفاده
کرده است .تمرینها مطابق با برنامه درسی طراحی و تنظیم شده است که عالوه بر رعایت ترتیب و توالی مباحث
علمی ،در راستای یادگیری عمیق و با ثبات،دانشآموز را در مسیر درست یادگیری و فهم کامل شیمی هدایت
کرده است .دانشآموز قبل از مطالعه این کتاب ،ضرورت دارد کتاب درسی را با دقت مطالعه کند ،بهطوری که به
تمام تصاویر ،نمودارها ،جدولها و حتی حاشیه کتاب توجه کند.

 .76شاهمحمدیاردبیلی ،معصومه [ ...و دیگران] .کار و تمرین :شیمی  ،1پایه دهم علوم تجربی،
ریاضی و فیزیک .تهران :گلواژه152 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :راهنمای آموزشی ،تمرینها ،آزمونها
چكيده :تکرار و تمرین بیشترین تأثیر را در عمقبخشی و تثبیت مطالب آموزشی دارد .در این کتاب کار و تمرین،
پس از طرح موضوعی هر درس ،انواع پرسشها شامل کاملکردنی ،جورکردنی ،چهارگزینهای و تشریحی طرح
شده است.
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شـیــمـــــــی

 .77احمدی ،افشین /کریمی ،امیرحسین .کار :شیمی دهم .تهران :بینالمللی گاج136 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :مواد درسی ،راهنمای آموزشی
چكيده :با توجه به نوپا بودن کتاب درسی شیمی پایه دهم ،پرسشهاي این کتاب منطبق با مباحث کتاب درسی
طراحی شده و از آسان به سخت مرتب شده است .در ادامه بعضی مباحث با پرسشهای مفهومی بهطور کامل
پوشش داده شده و پرسشهای چهارگزینهای و تیپبندی شده نيز ارائه شده است.

 .78آبی ،مژگان [ ...و دیگران] .مجموعه کتابهای کار و مطالعه :شیمی دهم رشتههای علوم تجربی ،ریاضی
و فیزیک .کرج :گردوی دانش132 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم ،سوم  /ریاضی ـ فیزیک ،تجربی
كلمات كلیدی :مواد درسی ،راهنمای آموزشی
چكيده :با تغییر نظام آموزشی و تألیف کتب درسی جدید ،کتاب کار شیمی پایه دهم منطبق بر هدفهای آموزشی
این پایه تألیف شده است .در این کتاب ،ابتدا زیر عنوانهای هر فصل که تقریب ًا منطبق بر هر جلسه آموزش درسی
است بررسی و تقسیمبندی میشود .سپس برای هر قسمت ،مجموعه پرسش هایی از تمام سطوح یادگیری مانند
دانش ،درک و فهم ،کاربرد ،تجزیه تحلیل و حتی قضاوت ،طراحی و تدوین شده است.

 .79صفوی ،سیدصمد [ ...و دیگران] .مجموعه کتابهای عالمه حلی :شیمی دهم ،ویژه استعدادهای
درخشان .تهران :حلی244 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :علم مواد ،تمرینها ،آزمونها
چكيده :در این کتاب که بر اساس فصلبندی و ساختار کتاب درسی طراحی شده ،شیمی آب ،هوا و زمین بررسی
شده و اهمیت و ارتباط آنها با محیط زیست ،توسعه پایدار ،افزایش کیفیت زندگی و سالمت توضیح داده شده است.
در این راستا از مثالها ،عکسها ،شکلهای متعدد ،کاریکاتورها و سؤاالت داخل متن و آزمونهایی همچون کنکور
سراسری و المپیادهای کشوری استفاده شده است.

عـــر بــــی
 .80محسنزاده ،محمدعلی .شمارش و اندازهگیری در زبان عربی با تأکید بر قرآن و روایات .قم:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی404 .1395 .ص .وزیری
مخاطب :معلم
كلمات كلیدی :آموزش زبان عربی ،شمارش عربی
چكيده :استفاده از عدد و تکرار آن در ذکر ساعت ،تاریخ ،خواندن شمارههای مختلف و ...از مباحث پرکاربرد زبان
و ادبیات عربی است .این نوشتار ،با رویکرد آموزش قواعد کاربردی عدد و ملحقات آن در زبان عربی تدوین شده
است .در این راستا از مثالهای متعدد و جامع و تطبیق قواعد با مثالهای آموزشی قرآنی و روایی و مثالهای
مکالمهای به زبان فاخر و امروزین استفاده شده است .در پایان هر بخش نیز تمرینهایی آمده است.
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عـــــر بــــــی

 .81متقیزاده ،عیسی .متون و قواعد زبان عربی  .1تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی250 .1395 .ص .وزیری
مخاطب :معلم
كلمات كلیدی :زبان خارجه ،مواد درسی ،راهنمای آموزشی
چكيده :در این نوشتار با تکیه بر سرفصلهای جدید وزارت علوم درخصوص متون و قواعد زبان عربی در
رویکردی تلفیقی ،گزیدهای از مباحث صرفی این زبان مطالعه شده است .تمرینهای ارائه شده ،سبب میشود تا
دانشآموزان و دانشجویان قواعد را از طریق تجزیه و ترکیب عبارات بیاموزند و نقش و نوع کلمات را از یکدیگر
تشخیص دهند.

 .82موسسه هدایت فرهیختگان جوان .دانشنامه معرفی رشتههای دانشگاهی گروه زبان :مجموعه زبان عربی.
تهران :مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان174 .1394 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :پیشدانشگاهی
كلمات كلیدی :دایرةالمعارفها ،زبان آموزی
چكيده :این اثر در راستای معرفی رشتههای دانشگاهی زبان عربی ،اطالعات کاربردی در خصوص این رشته و
مشاغل و مؤسسات مرتبط با آن ارائه میدهد .کلیات تاریخچه علمی آن را توضیح داده و مخاطب را با محتوای
درس هر رشته و آینده تحصیلی در مراکز آموزش عالی آشنا میکند و گرایشهای مصوب وزارت علوم ،منابع
کنکور و فهرست دروس را معرفی میکند.

علـوم اجتماعـی

 .83مککنزی ،روبرت .انقالب دیجیتالی :چگونه سرمایهداری از اینترنت بر علیه دموکراسی
استفاده میکند .غالمرضا محمدنژاد .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی296 .1395 .ص .وزیری
مخاطب :معلم /مدیر /سایر کارشناسان
كلمات كلیدی :اقتصاد ،اینترنت ،سرمایهداری
چكيده :امروزه اینترنت خیلی بیشتر از دیگر پدیدهها و اختراعات در حوزههای گوناگون زندگی بشر نفوذ کرده
است و در مرکز همه چیز قرار دارد .دموکراسیسازی اینترنت در راستای دموکراسیسازی اقتصاد سیاسی و ظهور
و سقوط آنها با هم است .آنچه در این کتاب گردآوری شده مجموعه تضادهایی است که میکوشد بین انقالب
دیجیتال و بحرانهای عصر حاضر ارتباط برقرار کند .همچنین پیامدهای اینترنت را بر آزادی ،دموکراسی و اقتصاد
سیاسی بیان میکند.

 .84فراتی ،عبدالوهاب .دانش سیاسی در ایران :مجموعه گفتوگوها .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی372 .1394 .ص .وزیری
مخاطب :معلم /دانشجو معلمان
كلمات كلیدی :سیاست ،حکومت اسالمی ،سیاستمداران ایرانی
چكيده :این کتاب به بررسی مسائل و مشکالت کنونی دانش سیاسی در ایران و تأمل در برونرفتهای احتمالی
توگو
آن در عرصههای مختلف علوم سیاسی پرداخته است .نویسنده در هر عنوان یک موضوع را در قالب گف 
با کارشناسان و سیاستمداران مطرح کرده است و به موضوعاتی چون علوم سیاسی و دانش سیاسی متعالیه،
جامعهشناسی سیاسی ،وضعیت فلسفه سیاسی در ایران ،اندیشه سیاسی اسالم ،وضعیت عرفان سیاسی ،وضعیت
فقه سیاسی ،جایگاه روششناسی در مطالعات سیاسی و ...پرداخته است.
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چكيده :کتاب حاضر به سرگذشت بازرگانی در ایران ،در محدودۀ زمانی بعد از ورود اسالم به ایران ،میپردازد.
نویسنده کوشیده است بازرگانی را تعریف کند ،دربارۀ بازرگانی داخلی ،خارجی ،اسالمی ،وقفی ،دریایی و نیز راه
ابریشم توضیح دهد .از ورود ایران به عرصۀ تجارت جهانی و آغاز بازرگانی مدرن نیز سخن گفته است .کتاب به
گونهای تنظیم شده است که متن و تصویر هر کدام در صفحههایی جداگانه قرار گرفتهاند و تصویرهای بزرگ و
کام ً
ال مرتبط با متن ،گویای محتوا هستند.

 .86دشتی ،محمد .مدارس یادگیرنده :سواد رسانهای :راهنمای آموزش سواد رسانهای برای اولیا.
تهران :مرآت96 .1395 .ص .پالتویی
مخاطب :والدین /معلم /مدیر /دانشجو معلمان /سایر کارشناسان
كلمات كلیدی :خانواده ،تکنولوژی اطالعات ،سوادآموزی
چكيده :امروزه جز سواد خواندن و نوشتن ،فراگیری سواد رسانهای نیز نیازی ضروری برای زندگی توأم با آرامش و
آگاهی است که بتوان به کمک آن انواع رسانهها و تولیدات آنها را شناخت و بهره برد .این نوشتار ضمن ارائه تعاریف
و مفاهیم و اهمیت یادگیری سواد رسانهای ،مهارتهای اساسی برای خلق پیامهای رسانهای و چگونگی بهرهبردن
از آن را در زندگی روزمره آموزش میدهد.

 .87بختیاری ،ابوالفضل /بهناز ،حقبین .فرهنگ آموزش ورسانه .تهران :آوای نور184 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :معلم /مدیر
كلمات كلیدی :تکنولوژی آموزشی ،تدریس اثربخش ،روانشناسی یادگیری
چكيده :فرهنگ آموزش و یادگیری متأثر از رسانه ،فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی است .با توسعه فناوری،
کاربردی کردن آموزش و پرورش و اصالتبخشیدن به آموزش مادامالعمر میتواند محقق شود .کتاب حاضر به
معرفی کاربرد فناوری اطالعات در آموزش و پرورش ،رسانه و انگیزش پرداخته است .نظریههای انگیزش ،عوامل
بنیادی و شیوههای یادگیری را توضیح داده و نقش رسانه را در یادگیری بررسی کرده است.

 .88علیعسگریرنانی ،مهدی .ماهیتشناسی شبکههای اجتماعی مجازی .اصفهان :شهر من.1394 .
156ص .خشتی كوچك
مخاطب :دانشآموز /مدیر /دانشجو معلمان /سایر کارشناسان
پایۀ تحصیلی :دهم ،سوم ،پیشدانشگاهی
كلمات كلیدی :شبکههای اجتماعی ،فناوری اطالعات و ارتباطات
چكيده :در دورههای گوناگون تمدن بشری ،وسایل ارتباطی تغییرات اساسی در تعامل انسانها به وجود آورده
است به گونهای که اجتماعاتی با استفاده از این فناوریها شکل گرفته که از اجتماعات واقعی انسانها مستقل
هستند .در این نوشتار ،منشأ و هدف شکلگیری شبکههای مجازی و پیامرسانهای فوری بررسی شده و بر
اساس سال تأسیس به صورت اجمالی معرفی شدهاند و فرصتها و تهدیدهای آنها برای جوانان و نوجوانان
بازگو شده است.
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علـــوم اجتـماعـــی

 .85بکایی ،حسین .نیاکان ما :زنگها و راهها :سرگذشت بازرگانی در ایران .تهران :کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان44 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :معلم /دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :ایران شناسی

علـومتـربیتـی

 .89پایداری ،کوشا [ ...و دیگران] .آشنایی با نگارش مقاالت علمی درسنامه تحصیل و پژوهشهای
علمی دانشجویان دانشگاه علومپزشکی تهران ( .)1تهران :تیمورزاده /طبیب78 .1394 .ص .رقعی
مخاطب :معلم /دانشجو معلمان
كلمات كلیدی :مقالهنویسی ،راهنمای اموزشی ،نگارش علمی
چكيده :با توجه به اهمیت ثبت پژوهشها و دریافتهای علمی به منظور ماندگاری آنها و کاربردیشدن یافتهها
در این درسنامه تالش شده است در قالب چند مقاله ،مخاطب با شیوه درست مراحل پژوهش و نگارش مقالههای
علمی و همچنین انتشار آنها آشنا شود.

 .90نیستانی ،محمدرضا .اصول و مبانی دیالوگ :روش شناخت و آموزش .اصفهان :یار مانا.1394 .
192ص .وزیری
مخاطب :معلم
كلمات كلیدی :آموزش و پرورش ،گفتوگو
چكيده :در این اثر ضمن بررسی معنا و مفهوم دیالوگ از دیدگاه فالسفه و اندیشمندان ،به توضیح اصول و مبانی
آن پرداخته شده است .همچنین به نقش دیالوگ در حوزه تعلیم و تربیت به طور مفصل اشاره شده و مفهوم آن به
صورت بنیادین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 .91باهو سلهبنی ،سمیرا [...و دیگران] .پرخاشگری و نوجوان :جستاری در تأثیر خانواده و محیط بر
پرخاشجویی نوجوانان و کودکان .تهران :خورشیدباران140 .1395 .ص .وزیری
مخاطب :معلم
كلمات كلیدی :نمونهپژوهی ،روانشناسی نوجوان
چكيده :پرخاشگری از ناهنجاریهای اجتماعی است که از روی قصد برای صدمهزدن به دیگری یا خود صورت
میگیرد و عوامل متعددی در بروز آن نقش دارند .در این پژوهش ،تأثیر شیوه رفتار والدین بر میزان پرخاش
دانشآموزان دختر دوره متوسطه اول بررسی شده است و آمار توصیفی و نتایج حاصل از پرسشنامهها و آزمونها
آمده است.

 .92حسینیالمدنی ،سیدعلی .تابآوری (فردی ،خانوادگی و اجتماعی) .تهران :دانژه184 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :والدین /معلم ،مشاور
كلمات كلیدی :انعطافپذیری ،خانواده ،رفتار اجتماعی
چكيده :تابآوری به توانمندیها و قدرتهایی میپردازد که افراد ،خانوادهها و جوامع را قادر میسازد تا بر
گرفتاریها و مشکالت فائق آیند .در این کتاب با اتخاذ رویکردی کلنگر ،تابآوری در سه سطح فردی ،خانوادگی
و اجتماعی در ابعاد مختلف بررسی شده است .همچنین در انتهای کتاب ،جهت سهولت در انجام پژوهشهای
مرتبط با تابآوری ،سه پرسشنامه در سه مقیاس سنجش گنجانده شده است.
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چكيده :ایجاد مدرسۀ بانشاط و داشتن دانشآموزانی شاد از دغدغههای امروزی مدرسهها و خانوادههاست .کتاب
حاضر میکوشد در ابتدا با تعریف شادی مفهوم آن را در ذهن مخاطب روشن سازد .سپس با ذکر عوامل مؤثر بر
شادی دانشآموزان در خانواده  ،مدرسه و کالس درس ،نکتههای مربوط به هر محیط و شادسازی دانشآموزان در
آنها را گوشزد کند .به این ترتیب ،کتاب شامل راهکارهایی دربارۀ انواع فعالیتهاییاست که به منظور شادسازی
محیطهای اطراف دانشآموزان میتوان آنها را پیادهسازی واجرا کرد.

 .94کرامتی ،محمدرضا .راهنمای عملی برنامهریزی استراتژیک در مدارس و دانشگاهها .تهران:
زندگی شاد64 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :مدیر
كلمات كلیدی :نظریههای آموزش و پرورش ،برنامهریزی آموزشی ،مدرسهها
چكيده :مدارس و دانشگاههای پیشرو برای همگامشدن با تحوالت مجبور هستند نسبت به طراحی برنامههای
استراتژیک اقدام کنند .در کتاب حاضر تعریفی از رویکردهای برنامهریزی آموزشی ،انواع آن و تفکر استراتژیک
ارائه شده است .مراحل طراحی برنامههای استراتژیک گامبهگام به صورت راهنمای عملی تشریح شده است.

 .95رایان ،فرانک .کتابهای دامیز ،کاربردی و سودمند :قدرت اراده  . For Dummiesپروانه شاهیننژاد.
تهران :آوند دانش182 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :معلم /دانشجو معلمان
كلمات كلیدی :موفقیت ،خویشتنداری ،روانشناسی
چكيده :انسانها این قابلیت را دارند اهداف ارزشمندشان را برای سالها حفظ و پیگیری کنند .بیشتر وقتها
دستیافتن به اهداف به بهای سرکوب امیال آنی و تقویت اراده میسر میشود .کتاب حاضر شناخت بهتری از
قدرت اراده و به کارگیری آن به مخاطب ارائه میکند و ضمن بیان روانشناسی خویشتنداری ،فواید خودانگیزشی
را شرح میدهد و تمرین عادتهای خوب را توصیه میکند.

 .96ابوطالبی ،شهرام .گام اول مسیر رشد .تهران :کیان افراز274 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :معلم /مشاور
كلمات كلیدی :روانشناسی ،خودسازی ،آموزش خانواده
چكيده :آموختن مهارتهای زندگی کمک میکند با فراگیری اصول و قوانین درست زیستن در زندگی امنیت
بیشتری داشته باشیم .کتاب حاضر ضمن بررسی ناهنجاریهای جامعه کنونی به مسئله آموزش در خانواده و
چگونه تربیتکردن فرزندان میپردازد و با یادآوری پیامدهای رفتارهای غلط اجتماعی ،مهارتهای رفتاری فردی
و اجتماعی و نحوه صحیح زندگیکردن را گام ب ه گام میآموزد.
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علـــوم تـربیتـــی

ی کلوانق ،هادی /حسنزاده ،ناصر .چگونه دانشآموزانی شاد داشته باشیم؟ .تبریز :پژوهشهای
 .93جهد 
دانشگاه168 .1394 .ص .وزیری
مخاطب :معلم /سایر کارشناسان
كلمات كلیدی :بهداشت روانی ،فعالیتهای فوق برنامه ،روانشناسی

علـــوم تـربیتـــی

 .97مرزوقی ،رحمتاله [ ..و دیگران] .مبنا و معنای برنامه درسی پنهان :نگاهی نو به انواع برنامههای
درسی .تهران :آوای نور204 .1395 .ص .وزیری
مخاطب :دانشجو معلمان /سایر کارشناسان
كلمات كلیدی :برنامه ریزی درسی ،آموزش و پرورش ،یادگیری
چكيده :درباره مفهوم برنامه درسی پنهان دیدگاههای متنوعی وجود دارد .در این کتاب تعریف جامعی از آن بر
اساس بنیادها و بنیانهای فلسفی و نظری ارائه شده است .رویکردها و مواضع مرتبط با آن به شکل دستهبندی
مطرح و روند توسعه و تحقیقات این مفهوم در رشته مطالعات برنامه درسی در کشور بررسی شده است.

 .98فرهادیان ،مهدی .مشاور من 100 :سؤال اصلی شما از کنکور .تهران :مهر و ماه نو240 .1395 .ص .جيبی
مخاطب :والدین /معلم /مشاور
كلمات كلیدی :آزمونها ،اضطراب ،روانشناسی آموزش و پرورش
چكيده :داوطلبان کنکور همیشه با سؤاالتی مواجه هستند و به مشاور نیاز دارند .در این نوشتار ،صد سوال منتخب
و اصلی در زمینه کنکور از برنامهریزی گرفته تا کنترل استرس و تغذیه گردآوری ،واکاوی و پاسخ داده شده است.
در جواب پرسشها ،جنبههای مختلف بررسی و پاسخهای عملی و کاربردی ارائه شده است.

 .99هوشنگی ،مجتبی /کریمپور ،مریم .نقش روش تدریس و اخالق معلم بر دانشآموزان .بجنورد:
گسترش علوم نوین105 .1395 .ص .وزیری
مخاطب :معلم /دانشجو معلمان
كلمات كلیدی :راهنمای تدریس ،اخالقی ،مهارتهای آموزشی ،مهارتهای رفتاری
چكيده :یکی از مهمترین ویژگیها درمورد معلمان ،وجود اخالق در آنان است .کتاب حاضر با تأکید بر تأثیر
اخالق معلمان بر عملکرد دانشآموزان ،میکوشد با تعریف اخالق ،عوامل مؤثر بر پیشرفت دانشآموزان را در این
زمینه گوشزد کند .کتاب به انواع رابطۀ معلم و شاگرد ،اهداف آموزشی از نظر بلوم ،بیان الگوهای تدریس ،و مفاهیم
مهم در فعالیتهای بعد از تدریس مثل اندازهگیری ،ارزشیابی ،هدف از آن و ارزشیابی تشخیصی اشاره میکند و در
نهایت نیز پیشنهادهایی کاربردی ارائه میدهد.

 .100پترسون ،کتی 55 .وضع دشوار تدریس( 10راهحل قدرتمند برای تمام چالشهای کالس درس).
مرتضی عباسی [...و دیگران] .مشهد :ارسطو180 .1395 .ص .وزیری
مخاطب :والدین /معلم
كلمات كلیدی :تربیت معلم ،روش تدریس ،راهنمای آموزشی
چكيده :در این جستار با بررسی مشکالت تدریس در مدارس ،به معرفی و شرح راهحلهای قدرتمند برای تقویت
آموزش مؤثر با تأثیرپذیری صحیح و گسترش دانش و افزایش مهارتهای دانشآموزان پرداخته میشود .شناخت
ویژگی دانشآموزان و بهرهمندی از تدریس متنوع و نیز استفاده از کتابهای مصور برای تدریس ،از فنونی هستند
که در کتاب درباره آنها توضیح داده شده است.
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 .101فالح ،حمیده .کاربرگ منطق دهم (انسانی) .تهران :مبتکران52 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم ،انسانی
كلمات كلیدی :تمرینها ،پرسشها

فلسفـه و منطـق

چكيده :با استفاده از کاربرگها میتوان ظرفیت یادگیری ،میزان مهارت و توانمندی دانشآموزان در سطوح مختلف
را ارزشیابی کرد .در این کاربرگ ضمن رعایت حیطههای مختلف یادگیری مانند دانشی ،حرکتی و مهارتی ،انواع
پرسشهای چهارگزینهای ،تشریحی ،کوتاه پاسخ و جای خالی با منبع قرار دادن کتاب درسی طراحی شده است.

ی کاشانی ،حمید .میکروطبقهبندی :منطق دهم .تهران :بینالمللی گاج120 .1395 .ص .رحلی
 .102نصیر 
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :تمرینها ،پرسشها ،آزمونها ،پاسخها
چكيده :در این راهنمای آموزشی مطالب درسی بهطور کامل ارائه شده است .در پایان هر درس تستهای مرتبط
با آن برای ارزیابی دانشآموز از میزان آموختههای خود آمده است .تستها به صورت سطحبندی از ساده به دشوار
طراحی شدهاند .در بخش پاسخنامه تشریحی ،برای برخی پرسشها نکتهها و تذکرهایی یادآوری شده است.

 .103حجازیان ،اصغر .مجموعه رشادت :منطق دهم آیش .تهران :مبتکران /پیشروان140 .1395 .ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :راهنمای آموزشی ،پرسشها ،تمرینها
چكيده :دانشآموز با مطالعه این کتاب ،با مباحث هر درس آشنا میشود و با جوابدادن به تمرینهای
مناسب بر آنها اشراف پیدا میکند .پرسشهای تشریحی جامع و چهارگزینهای نیز برای تثبیت بیشتر مطالب
در هر درس آمده است.

.104کاکو ،میچیو .آینده ذهن .مانی منوچهری .تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی320 .1395 ،ص .وزیری
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :فیزیک نظری ،فضا ،هوش
چكيده :این کتاب به این مسئله میپردازد که آیا ذهن از مغز مجزاست یا فرایندی حاصل از آن است و پرده از
اسرار آگاهی ،تلهپاتی ،هیپنوتیزم و رویا بر میدارد .همچنین درباره امکان پیشرفت در هوش مصنوعی و ارسال
کانکتومهای مغز با لیزر به سیارات دیگر و شناسایی ذهن بیگانگان بحث میکند و اختیار و آگاهی را از دیدگاهی
کوانتومی مورد کنکاش قرار میدهد.
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فـیـزیــــک

فیـــزیــــک

.105خالو ،رضا .فیزیک جامع پیشدانشگاهی (ویژه رشته تجربی و ریاضی) .تهران :الگو.1395 ،
 2ج .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصيلي :پیش دانشگاهی ( ریاضی ـ فیزیک)
كلمات كليدي :آزمونها ،پرسشها ،تمرینها
چكيده :دراین دو جلد کتاب از طریق در اختیار گذاشتن تمرینها و فعالیتهای متنوع و مرتبط با کتاب درسی
رشته ریاضی و تجربی تالش دارد تا به نیاز معلم در زمینه دسترسی به محتوای آموزشی مناسب به عنوان تکلیف
منزل دانشآموز پاسخ دهد.

 .106علیدوست ،ابوالفضل /عسکری ،حسین [ ...و ديگران] .مجموعه کتابهای عالمه حلی :فیزیک دهم ،رشته
تجربی و ریاضی ،ویژه استعدادهای درخشان .تهران :حلی 2 .1395 ،ج .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصيلي :دهم (تجربی و ریاضی ـ فیزیک)
كلمات كليدي :راهنمای آموزشی ،مواد درسی ،استعدادیابی ،فیزیک
چكيده :در این دو جلد کتاب کار درسی ،برای فهم هر مطلب اشارهای کوتاه به نکتههای مهم درس شده و سپس
سؤالهای مفهومی درست یا نادرست ،جای خالی ،سؤالهای چندپاسخه و مسائل به همراه تصاویر مناسب آمده
است .در هر بخش سؤالهایی نیز درج شده که حل آنها فراتر از توانمندی یک دانشآموز متوسط یا فراتر از کتاب
درسی است.

 .107نامی ،فرزاد .کتاب کار فیزیک  -1پایه دهم (رشته ریاضی ،تجربی) .تهران :خیلی سبز.1395 ،
 2ج .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم (تجربی و ریاضی ـ فیزیک )
كلمات كلیدی :تمرینها ،پرسشها
چكيده :این مجموعه ،سؤالها و تمرینهایی را در بر میگیرد که منطبق با اهداف کتاب درسی هستند و شامل
پرسشهای مفهومی ،درست یا نادرست ،جای خالی و چندگزینهای است که با درج تصویر مناسب به درک مطلب
کمک خواهد نمود .سؤالهایی نیز فراتر از کتاب درسی ،برای دانشآموزان متوسط به باال آمده است.

.108خلیلی بروجنی ،روحاهلل :کتاب کار فیزیک  :۱پرسش ،تمرین و فعالیتهای تکمیلی پایه
دهم ،رشته علوم تجربی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان160 .1395 ،ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصيلي :دهم
كلمات كليدي :تمرینها ،پرسشها ،آزمونها
چكيده :این کتاب کار ،دربرگیرنده مجموعهای از پرسشها ،تمرینها و فعالیتهای تکمیلی است .طراحی پرسشها
و مسئلهها در سطح برنامه درسی و کتاب درسی فیزیک سال دهم و با رویکردی تصویری انجام شده است.
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فیـــزیــــک

 .109رخشان ،انوشیروان .کتاب کار فیزیک  .3تهران :گوهر دانش224 .1395 ،ص .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصيلي :سوم ریاضی ـ فیزیک و تجربی
كلمات كليدي :پرسشها ،تمرینها ،آزمونها
چكيده :مجموعه حاضر شامل درسنامه هر مبحث همراه با نکات مهم کنکوری است .مسائل از نظر شکل و
چگونگی استفاده به صورت تمرین در کالس ،در منزل و برای فعالیت بیشتر طراحی شدهاند .فرمولهای هر فصل
دستهبندی و آزمایشهای داخل کتاب با رسم شکل آورده شده است

 .110احمدی ،احمد /سینائیان ،مهدی [ ...و ديگران] .بسته مدیریت کالسی :کار برگ فیزیک  1پایه دهم،
ریاضی و تجربی /کتاب کار و تمرین فیزیک  1پایه دهم ،ریاضی و تجربی .تهران :مرآت.1395 ،
 2ج .رحلی
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصيلي :دهم (ریاضی ـ فیزیک و تجربی)
كلمات كليدي :راهنمای آموزشی ،تمرینها ،پرسشها
چكيده :در اين مجموعه دو جلدي ،كتاب كاربرگ ،مفاهيم يك هفته آموزشی را شامل میشود .معلم به کمک
آنها میتواند کلیدواژههای اصلی را در کالس تدریس کند و به مباحثه و بازخوردگیری بگذارد .كتاب ديگر از طریق
در اختیار گذاشتن تمرینها و فعالیتهای متنوع و مرتبط با کتاب درسی تالش دارد تا به نیاز معلم در زمینه دسترسی
به محتوای آموزشی مناسب به عنوان تکلیف منزل دانشآموز پاسخ دهد.

.111حسینی ،سیداحمدرضا .مسئلههای ناب فیزیک؛ الکتریسیته ،مغناطیس و مدارهای الکتریکی.
تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی238 .1395 ،ص .وزیری
مخاطب :دانشآموز /معلم
پايه تحصيلي :سوم و باالتر
كلمات كليدي :المپیاد ،آزمونها ،تمرینها
چكيده :المپیاد جهانی فیزیک رقابتی بینالمللی میان دانشآموزان دبیرستانی است .در این مجموعه سؤالهای
مطرح شده در مرحله اول المپیاد فیزیک ایران به همراه سؤالهای متنوع دیگر به صورت طبقهبندی آمده است.
مسئلههای الکتریسیته مغناطیس و مدارهای الکتریکی با دستهبندی موضوعی و از ساده به سخت و ترکیبی مرتب
شدهاند تا عالقهمندان به درک عمیقتری دست یابند.

قــــــــرآن
 .112معارف ،مجید /شریعتی نیاسر ،حامد .الهیات (علوم قرآن و حدیث) :ارتباط نهجالبالغه با قرآن .تهران:
سمت /بنیاد نهج البالغه368 .1395 .ص .وزیری
مخاطب :معلم
كلمات كلیدی :تفسیر قرآن ،نهجالبالغه ،جنبههای قرآنی
چكيده :همراهی دائمی حضرت علی (ع) با قرآن موجب شده است که نهجالبالغه اشتراکات بسیاری از جهت
سبک و اسلوب و نیز معانی و محتوا با قرآن کریم داشته باشد .این کتاب در راستای معرفی ا ّهم جنبههای رابطه
قرآن و نهجالبالغه است که به منظور تهیه متن آموزشی ،درسی با همین نام تالیف گشته است و هدف از تدوین
آن تقویت توان علمی دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در زمینه نهجالبالغه است .کتاب حاضر از یک
بخش مقدماتی با عنوان مبانی رابطه نهجالبالغه با قرآن و در ادامه مباحث این موضوع در قالب دو مبحث ارتباط
ساختاری و محتوایی  13فصل بعدی دنبال شده است.
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قــــــــرآن

 .113شریفی ،محمد .تقابل مثلث قدرت با جریان وحی از دیدگاه قرآن کریم .مشهد :دانشگاه علوم
اسالمی رضوی140 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :معلم
كلمات كلیدی :جنبههای قرآنی ،پیامبران ،اسالم ،وحی
چكيده :از زمان حضرت آدم (ع) تا زمان پیامبر خاتم که وحی الهی جریان داشت ،همیشه مخالفانی سرسخت در
مقابل این جریان پیامرسانی ،قد علم کردهاند .در کتاب پیش رو ،شیوهها و انواع مخالفت سه جریان "زر"" ،زور" و
"تزویر" ،در سه بخش قدرتهای سیاسی ،اقتصادی و مذهبی بررسی شده است .جریانهای مذکور سه ضلع یک
مثلث قدرت را ترسیم میکنند که در تقابل با وحی نمود مییابند ،نویسنده شاخصههای این سه جریان را با رویکردی
قرآنی بررسی میکند و به حربههای هر یک در مقابله با جریان وحی اشاره میکند.

 .114بهجت ،احمد .داستانهای حیوانات در قرآن کریم .سیدمحمدحسین حسینی .تهران :آرایان.1394 .
370ص .وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :قرآن ،داستانهای قرآنی
چكيده :در کتاب حاضر ،داستانهایی از حیوانات و پرندههایی آمده است که در قرآن اسم آنها ذکر شده است.
این قصهها با استفاده از قصص قرآنی و روایات و بیشتر از زبان خود حیوانات نوشته شده و در برخی موارد به آیات
هم استناد شده است.

 .115میرزایی ،محمد .قرآن و پدیدهشناسی نفاق و نفوذ :به انضمام سخنان مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) درباره نفوذ .مشهد :دانشگاه علوم اسالمی رضوی224 .1395 .ص .وزیری
مخاطب :معلم
كلمات كلیدی :جنبههاي قرآني ،اسالم ،منافق
چكيده :نفاق یکی از آسیبهای جدی در جامعه اسالمی است که به گونههای مختلف ،زیانهای گاه جبران
ناپذیرش عالوه بر ایجاد دودستگی و تفرقه در میان مردم ،موجب نفوذ دشمنان خودی و غیرخودی به درون
ساختارهای دینی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی میشود .کتاب حاضر به واکاوی علل بروز نفاق از منظر قرآن کریم
در سطوح فردی و اجتماعی میپردازد و راهکارهای رفع و دفع آن را پیش مینهد .مؤلف عالوه بر تعالیم دینی به
ویژه قرآن کریم ،از آموزههای جامعهشناختی و روانشناسی نیز استفاده کرده است.

 .116رزاقی ،عبداهلل .قرآن و سخنوران .تهران :کمال اندیشه622 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :معلم
كلمات كلیدی :قرآن ،شعر مذهبی ،شعر فارسی
چكيده :در این اثر نویسنده با نگاهی به جنبههای اجتماعی و بشردوستانه قرآن ،در گفتار ،اشعار ،اقتباسها و
اشارات مرتبط با قرآن بزرگان ادب فارسی تفحص نموده و مباحث مربوطه را که گاهی درباره یک یا دو آیه مرتبط
و گاهی بخشی از یک آیه میباشند به ترتیب حروف الفبا گردآوری نموده است.
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 .117سلحشور ،ماندانا .انتقادی اندیشیدن به زبان ساده .تهران :شرکت نشر فراروان216 .1394 .ص .رقعی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :مهارتهای اندیشیدن ،استدالل ،اندیشه و تفکر
چكيده :اندیشه انتقادی بر اساس اطالعات به تقسیمبندی ،تجزی ه تحلیل و کاربرد اطالعات میپردازد و با استفاده
از مهارتهای استدالل کردن ،کشف قوانین علمی و ارائه نظریههای جدید به روند تولید علم سرعت میبخشد.
کتاب حاضر ،طی هیجده درس میکوشد خواننده را گام ب ه گام با مبانی و اصول انتقادی اندیشیدن ،از شناخت و
تعریف مسئله گرفته تا استدالل و قضاوتکردن آشنا کند.

 .118احمدی ،مجید .مجموعه کتابهای بهبود کیفیت زندگی :چالشهای کیفیت زندگی .تهران :ابوعطا.1395 .
212ص .رقعی
مخاطب :والدین /دانشآموز /معلم /مشاور
پایۀ تحصیلی :سوم و باالتر
كلمات كلیدی :مهارتهای ارتباطی ،آموزش خانواده ،روان شناسی خانواده
چكيده :همه انسانها توانایی شروع ،ایجاد و نگهداری یک رابطه را ندارند و نیازمند تقویت این مهارت هستند.
این اثر به اهمیت تفاوت یا مشابهت در شدت نیازهای بنیادین در روابط خانوادگی میپردازد و اهداف برقراری
ارتباط ،باورهای شناختی ،سبکهای رفتاری و ارتباطی تیپهای شخصیتی را شرح میدهد و چگونگی برقراری
ارتباط مؤثر و اصول صحیح آن را میآموزد.

 .119زنگویی ،مریم /غروی یکتا ،امیرحسین .در جستجوی نیمه گمشده .تهران :کیان افراز176 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :والدین /دانشآموز /مشاور
پایۀ تحصیلی :سوم و باالتر
كلمات كلیدی :خانواده ،زناشویی ،روان شناسی خانواده
چكيده :ازدواج پدیده اجتماعی و زیربنایی جامعه است که در آن یک سری روابط جدید شکل میگیرد .این نوشتار
ضمن مروری بر اهمیت زوجیت در دین و مذهب و عرفان ،به تعریف انواع رابطه و دلبستگیها میپردازد و سپس
اصول و مراتب ازدواج را بازگو و موانع ذهنی در ازدواج و عوامل آسیبزننده را برمیشمارد.

 .120طوسی ،غزاله /غالمرضایی ،حمیدرضا .دروغهای دوستداشتنی من .تهران :نسل نو اندیش.1395 .
160ص .رقعی
مخاطب :والدین /دانشآموز /معلم /مشاور
پایۀ تحصیلی :سوم و باالتر
كلمات كلیدی :صداقت ،دروغگویی ،خانواده
چكيده :دروغ نشانه ذهن بیمار است که در البهالی زندگی رسوخ میکند .گاهی در قالب یک ایده ،بیان
احساسات و رفتار شکل میگیرد و سرآغاز فتنهای میشود که در آن بازیهای روانی گوناگونی ایفای نقش
میکنند .در این اثر ضمن بیان آثار مخرب دروغ در زندگی به خصوص روابط خانوادگی ،عوامل مؤثر بر دروغگویی
و محرکهای اجتماعی و روانی آن شناسایی و راهکارهای عملی برای جلوگیری از انتشار آن ارائه شده است.
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مهـارت های زنـدگی

مهارتهـای زنـدگـی

 .121رینر ،سارا .دوستی با اضطراب .مهدی قراچهداغی .تهران :نخستین104 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :والدین /دانشآموز /معلم /مشاور
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :روانشناسی ،اختاللهای اضطرابی
چكيده :مؤلف به نشانههای شایع وحشت و نگرانی اشاره میکند و توضیح میدهد چگونه میتوان با این احساس
کنار آمد .راهکارهایی برای شناخت اضطراب معرفی میکند تا شخص مضطرب بتواند این احساسات پیچیده را
کنترل کند .جالب اینجاست که نویسنده خود ،دچار اضطرابهایی بوده و در این نوشتار تعریف کرده چگونه آنها بر
زندگیش تأثیر گذاشته بودند و او چگونه بر آنها فائق آمده است.

 .122اصالنی ،ابراهیم .کتابهای کوچک  40نکتهای :متشکرم؛ ببخشید؛ لطفاً! 40 :نکته برای راهنمایی
نوجوانان و جوانان در آداب معاشرت .تهران :پیشگامان پژوهشمدار64 .1395 .ص .بياضی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم ،سوم
كلمات كلیدی :آداب معاشرت ،رفتار اجتماعی ،جنبههای روانشناسی
چكيده :دانستن آداب معاشرت و نکات و جزئیات آن برای همگان الزم است .کتاب حاضر راهنمایی است که در
ظرف  40نکته ،میکوشد ریزهکاریها و نکات مهم آداب معاشرت را به مخاطب نوجوان معرفی کند؛ از جمله :در
آسانسور همیشه باید رویتان به سمت در باشد؛ مراقب بوی بد دهن باش؛ غذاخوردن هم اصول وآدابی دارد؛ در کار
دیگران دخالت و کنجکاوی نکن.

 .123احمدی ،مجید .مجموعه کتابهای بهبود کیفیت زندگی :مدیریت چالشهای کیفیت زندگی .تهران:
ابوعطا128 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :والدین /دانشآموز /معلم /مشاور
پایۀ تحصیلی :سوم و باالتر
كلمات كلیدی :روان شناسی خانواده ،آموزش خانواده
چكيده :وجود تفاوتها و تطابقها در روابط خانوادگی امری عادی است .مهمتر از سازگاری شخصی زوجین،
چگونگی حل و فصل تفاوتهایشان تعیینکننده است .این کتاب به زوجین میگوید برای دستیافتن به خواستهها
و بهبود روابط و مهار تعارضها چه کارهایی انجام دهند.

 .124واعظی ،محمدابراهیم .مهارت مطالعه و یادگیری :راهنمای دانشآموزان ،والدین ،معلمین ،مدیران
و مشاورین آموزشی .تهران :نغمه نواندیش202 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :والدین /دانشآموز /معلم /مشاور
پایۀ تحصیلی :دهم ،سوم ،پیشدانشگاهی
كلمات كلیدی :یادگیری ،خواندن
چكيده :هدف از آموزش مهارت مطالعه ،آموزش روشهایی است که در کوتاهترین زمان ،بیشترین بازده یادگیری
را برای موفقیت تحصیلی ایجاد کند .نویسنده تالش کرده است با زبانی ساده و به شیوهای خودآموز به مخاطب
بیاموزد قبل از مطالعه با بهرهگیری از مبانی روانشناسی در خود ایجاد انگیزه کند و با تمرکز حواس ،روشهایی را
برای درک و فهم بهتر به کار گیرد و فنونی را برای یادآوری مطالب بیاموزد.
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 .125مالحاجی آقایی ،محمدحسن .آموزش خط تحریری / 2آموزش خط تحریری  .3تهران :کلک معلم
ساجدی 2 .1394 .ج .خشتی كوچك
مخاطب :والدین /معلم
كلمات كلیدی :خوشنویسی ،خط ،هنر

هـنـــــــر

چكيده :دو کتاب پیشرو دو جلد از مجموعۀچهار جلدی «خط تحریری» ،راهنمای زیبانویسی است .پایان هر
کتاب تمرینهای مربوط به آن در قالب کلمه دوباره مرور میشوند.

 .126رهبری لمریفرد ،پدرام .هنر ملکه تمام علوم است .تهران :جنگل120 .1395 .ص .رقعی
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایۀ تحصیلی :دهم
كلمات كلیدی :پژوهشهای فرهنگی ،علوم انسانی
چكيده :هنر انعکاس تجارب هر نسل طبق قواعد ،و ترجمان زندگی از نقطه نظری خاص است .هنر سرگرمی
نیست بلکه خلق زیبایی است .کتاب حاضر با تآکید بر نقش هنر در آموزش و پرورش ،قدمت هنر را برابر با پیدایش
انسان میداند و در هفت بخش به مباحث هنر و جایگاه آن ،ارتباط هنر با سایر علوم و هنر از دید فیلسوفان
میپردازد.

منابعآموزشی وتربیتیمنتخبغیرمکتوب
 .127خوشنظر ،عرفان .آموزش برنامهنویسی تحت وب و طراحی سایت .اصفهان :عرفان خوشنظر.1395 .
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :فيلم
معرفي :این محصول ویژه دانشآموزانی است که اطالعاتی در مورد برنامهنویسی ندارند و عالقهمند به یادگیری آن
هستند .در اين فیلم از اصطالحات ساده و قابل فهم استفاده شده است .سازنده مدعي است تمامی پیشنیازهاي الزم در
فیلم آموزش داده شدهاند و دانشآموزان پس از مشاهده فیلم توانايي كدنويسي یک سایت ايستا را خواهند داشت.

 .128شرکت توسعه همراهافزار ایرانیان .اپلیکیشن سیاره ملون .تهران :شرکت توسعه همراهافزار ایرانیان.1395 .
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :پیشدانشگاهی
كلمات كلیدی :نرمافزار ،برنامهنويسي ،يادگيري
معرفي :هدف اصلی از توليد نرمافزار سياره ملون توليد محتوای آموزشی جذاب ،کاربردی و باکیفیت است .طراحان برنامه
مذكور با ساخت اپليكيشن «سياره ملون» امكان دسترسي آسان دانشآموزان را به اين محتواهاي آموزشي توليد شده
فراهم آوردهاند .در اين اپليكيشن امكاناتي مانند پخش فيلمهاي آموزشي ،دسترسي به منابع دروس ،دسترسي به آزمونهاي
آزمايشي و خبر در نظر گرفته شده است كه پس از شارژ حساب كاربري براي كاربر فعال ميشود.
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منابعآموزشي وتربيتيمنتخب غيرمكتوب

 .129حسنی ،امیرهوشنگ .جدول تناوبی عناصر .تهران :امیرهوشنگ حسنی.1395 .
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :جدول تناوبي ،مصور
معرفي :اين جدول مطابق با تغييرات كتابهاي درسي شيمي نظام آموزشي جديد و براي تمام پايههاي متوسطه دوم
قابل استفاده است .ويژگيهاي جدول عبارت است از :نمايش درصد وزني ايزتوپها ،نمايش عدد جرمي ايزتوپ به تفكيك
ايزتوپهاي فعال و پرتوزا ،نمايش درصد فراواني نسبي عناصر در زمين و همچنين نمايش نأثير عنصرها در جانداران.

 .130انتشارات نارنجی .جدول تناوبی عناصر (مصور و کالسیک) مندلیف .همدان :انتشارات نارنجی.1395 .
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :جدول تناوبي ،كالسيك
معرفي :برخي ویژگیهای مجموعه جدول تناوبي كالسيك عبارت است از :اطالعات کامل عناصر تا پایان سال
۲۰۱۶؛ نمایش صحیح و دقیق آرایش کامل الکترونی؛ صحت اطالعات مطابق با استانداردهای روز دنیا؛ همراه با
زندگینامه مندلیف.

 .131حسنی ،امیرهوشنگ .مدل مولکولی یونی .تهران :امیرهوشنگ حسنی.1395 .
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :مدل مولكولي
معرفي :در اين مدل مولكولي به منظور نمایش فضایی مولکولها ،از دو شکل میلهای و گلولهای استفاده شده است ،این
مدل ،سه نوع اتصال کوتاه ،متوسط و بلند میان اتمها را به صورت پیوندهای چندگانه با قابلیت انعطاف نمایش میدهد.
به اين منظور گلولههای آن دارای زاویههای استاندارد و دقیق هستند و همه مولکولهای معمولی و خاص را ميتوان با
آن نشان داد ،این مدل برای دبیران (در تدريس مفاهيم علوم و شيمي) و همچنین برای دانشآموزان به صورت فردی و
گروهی قابل استفاده است.

 .132محمدزاده ،سلیمان .Story Line2 .مهاباد :سلیمان محمدزاده.1395 .
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :تمام پایهها
كلمات كلیدی :بسته آموزشي ،نرمافزار ،يادگيري
معرفي :این بسته شامل سه سطح مبتدی ،متوسط و پیشرفته است و سازندگان آن كوشيدهاند تولید محتوای الکترونیکی
با نرمافزار تولید محتواي " "story line2را به مخاطب بیاموزند .این مرجع آموزشی ساخت بازیهای آموزشی را برعهده
دارد .آموزشها در بیش از  100فایل ،همراه با برنامههای الزم و فایلهای گرافیکی استفاده شده ارائه شدهاند.
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نمـایــ ه عنــوان

آشنایی با نگارش مقاالت علمی درسنامه تحصیل و
پژوهشهای علمی دانشجویان دانشگاه علومپزشکی
تهران (89 )1
آموزش برنامهنویسی تحت وب و طراحی سایت 127
آموزش جامع زیستشناسی دوره دوم متوسطه پایه
دهم 65
آموزش خط تحریری 1252
آموزش خط تحریری 1253
آوردگاه دستان :شرح گزارشی از برزونامه و جمشیدنامه
از ملحقات شاهنامه فردوسی به زبان شیوای امروزی 50
آینده ذهن 104
اپلیکیشن سیاره ملون 128
ادبیات فارسی 51
ارتباط نهجالبالغه با قرآن 112
اسرار انسان و تاریخ 3
اصول و مبانی دیالوگ :روش شناخت و آموزش 90
افراد موفق چگونه فکر میکنند :تمرینهایی برای
دستیابی به تفکر قدرتمند 33
اقتصاد دهم پایش رشتههای علوم انسانی و معارف
اسالمی 1
اکو کار انگلیسی 56 English Tenth Grade
اکو کار شیمی دهم دوره دوم متوسطه 75
اکو کار فارسی دهم (دوره دوم متوسطه) 52
اکو مفاهیم شیمی دهم دوره دوم متوسطه 75
الفبای کامیابی 34
امتحانوفن نهایی انگلیسی 573
انتقادی اندیشیدن به زبان ساده 117
اندیشه سیاسی امامخمینی(ره) 27
انقالب دیجیتالی :چگونه سرمایهداری از اینترنت بر
علیه دموکراسی استفاده میکند 83
ایرانشناسی 13
باستانشناسی برای کاوشگران جوان 4
برده رقصان 16
به بلندای آن ردا 17
به چاچالک سقوط کنید 18
بوق سگ 71
بینشان :از میانه تا نیویورک  ...و تا سوسنگرد ،گذری

بر زندگی سردار شهید دکتر ناصرالدین نیکنامی 5
پرخاشگری و نوجوان :جستاری در تأثیر خانواده و
محیط بر پرخاشجویی نوجوانان و کودکان 91
پنج و پنج؟یازده 19
تا خدا راهی نیست 20
تابآوری (فردی ،خانوادگی و اجتماعی) 92
تپش 21
تقابل مثلث قدرت با جریان وحی از دیدگاه قرآن
کریم 113
تمرکز و تقویت حافظه 35
تنوع زمینشناختی ایران 64
جامع دین و زندگی 28
جدول تناوبی عناصر 129
جدول تناوبی عناصر مصور و کالسیک 130
جرأتنامه در گلستان اندیشهها :گلچینی از اشعار
فارسی  ،عرفانی ،اجتماعی ،اخالقی و 53 ...
چالشهای کیفیت زندگی 118
چگونه دانشآموزانی شاد داشته باشیم؟ 93
چهارباغ 72
حکایتهای جوامعالحکایات 54
خنده برگ 73
داستانهای حیوانات در قرآن کریم 114
دانش سیاسی در ایران :مجموعه گفتوگوها 84
در جستجوی نیمه گمشده 119
دروغهای دوستداشتنی من 120
دالور دلوار :زندگی رئیسعلی دلواری 22
دوستی با اضطراب 121
رابطه منابع طبیعی با آموزش و پرورش 14
راهنمای عملی برنامهریزی استراتژیک در مدارس
و دانشگاهها 94
راهنمای گام به گام برای پیشگیری ،تشخیص و
درمان آسیبهای ورزشی 10
رشد هوش هیجانی مطالعه موردی 36
روانشناسی اجتماعی آموزش وپرورش :مباحثی در
حوزه روانشناسی کالس درس 37
ریاضی دهم 44
ریاضی دهم ،ویژه استعدادهای درخشان 45

ریاضی و آمار دهم رشته علوم انسانی 46
زبان بدن 38 For Dummies
زبانشناسی 55 For Dummies
زنگها و راهها :سرگذشت بازرگانی در ایران 85
ژنتیک مندلی از صفر تا  100سوم دبیرستان 66
سرور زنان جهان امالمؤمنین حضرت خدیجه
کبریعلیهاالسالم29
سواد رسانهای :راهنمای آموزش سواد رسانهای برای
اولیا 86
سیستان و بلوچستان در روزگار پهلوی 6
شب به خیر ،تُرنا 23
شکر کنید و رشد کنید 30
شمارش و اندازهگیری در زبان عربی با تأکید بر قرآن
و روایات 80
شنا را قورت بده 11
شهر طال و سرب 24
شیمی  ،1پایه دهم علوم تجربی ،ریاضی و فیزیک
76
شیمی دهم 77
شیمی دهم رشتههای علوم تجربی ،ریاضی و
فیزیک 78
شیمی دهم ،ویژه استعدادهای درخشان 79
عقربهای کشتی بمبک 25
فرهنگ آموزش ورسانه 87
فرهنگ و تمدن ایران در عصر قاجارها :اوضاع
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی 7
فضایل و توانمندیهای شخصیت :کتاب راهنما و
طبقهبندی ،جلد اول 39
فیزیک جامع پیشدانشگاهی (ویژه رشته تجربی) 105
فیزیک جامع پیشدانشگاهی (ویژه رشته ریاضی) 105
فیزیک دهم ،رشته تجربی ،ویژه استعدادهای
درخشان 106
فیزیک دهم ،رشته ریاضی ،ویژه استعدادهای
درخشان 106
قدرت اراده 95 For Dummies
قرآن و پدیدهشناسی نفاق و نفوذ :به انضمام سخنان
مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در باره نفوذ 115
دوره آموزش متوسطه دوم (39 )2

نمایـه عنــوان

قرآن و سخنوران 116
کاربرگ انگلیسی پایه دهم ریاضی ،تجربی و انسانی 58
کاربرگ دین و زندگی  1پایه دهم ریاضی ،تجربی
و انسانی 31
کاربرگ ریاضی  1پایه دهم ریاضی و تجربی 47
کاربرگ زیستشناسی( )1پایه دهم علوم تجربی 69
کاربرگ فیزیک  1پایه دهم ریاضی و تجربی 110
کاربرگ منطق دهم (انسانی) 101
کاربرگ هندسه  1پایه دهم ریاضی و فیزیک 48
کارپوشه زبان انگلیسی پایه دهم 59
کتاب جامع اقتصاد دهم ادبیات و علوم انسانی 2
کتاب جامع پایه دهم خط سفید 60
کتاب کار انگلیسی  1پایه دهم 61
کتاب کار زیست  1پایه دهم 67
کتاب کار زیستشناسی  1پایه دهم رشته علوم
تجربی پرسشها و تمرینهای تکمیلی 68
کتاب کار فیزیک 1ـ پایه دهم (رشته تجربی) 107
کتاب کار فیزیک  -1پایه دهم (رشته ریاضی) 107
کتاب کار فیزیک  : ۱پرسش ،تمرین و فعالیتهای
تکمیلی پایه دهم ،رشته علوم تجربی 108
کتاب کار فیزیک 1093
کتاب کار و تمرین ریاضی  1پایه دهم ریاضی و تجربی 47
کتاب کار و تمرین زیستشناسی  ،1پایه دهم علوم
تجربی 69

کتاب کار و تمرین فیزیک  1پایه دهم ،ریاضی و
تجربی 110
کتاب کار و تمرین هندسه  1پایه دهم ریاضی و
فیزیک 48
کتاب معلم ریاضی  1پایه دهم ریاضی و تجربی 47
کتاب معلم هندسه  1پایه دهم ریاضی و فیزیک 48
کلش آف کنکور 40
کمالگرایی :آگاهی ،ارزیابی ،درمان 41
کندوکاوی در گذشته :کاوش در محوطههای باستانی 8
کودک ،سرباز و دریا 26
گام اول مسیر رشد 96
ماهیتشناسی شبکههای اجتماعی مجازی 88
مبنا و معنای برنامه درسی پنهان :نگاهی نو به انواع
برنامههای درسی 97
متشکرم؛ ببخشید؛ لطف ًا! 40 :نکته برای راهنمایی
نوجوانان و جوانان در آداب معاشرت 122
متون و قواعد زبان عربی 81 1
مجموعه ابزارها و آزمونهای شناختی و کنترل
حرکتی 42
مجموعه زبان عربی 82
مجموعه شعر شرح صدر 74
مدل مولکولی یونی 131
مدیریت چالشهای کیفیت زندگی 123
مسئلههای ناب فیزیک؛ الکتریسیته ،مغناطیس و

مدارهای الکتریکی 111
مشاور من 100 :سؤال اصلی شما از کنکور 98
مصریهای باستان 9
معجزه ورزش و رژیم علمی و کاربردی :آنچه که
قبل از هر اقدامی برای کنترل وزن باید بدانید 12
مغزت را درست به کار بینداز :روشهای نوین
یادگیری و تفکر برای بهرهمندی از قوای ذهنی 43
منطق دهم 102
منطق دهم آیش 103
مهارت مطالعه و یادگیری :راهنمای دانشآموزان،
والدین ،معلمین ،مدیران و مشاورین آموزشی 124
مهندسی فرآیند دعا 32
موج آزمون زیستشناسی (قابل استفاده برای
دانشآموزان پیشدانشگاهی و داوطلبان آزمون
سراسری دانشگاهها) 70
نقش روش تدریس و اخالق معلم بر دانشآموزان 99
هندسه دهم ،ویژه استعدادهای درخشان 49
هنر ملکه تمام علوم است 126
 5کتاب انسانی دهم 15
 55وضع دشوار تدریس( 10راهحل قدرتمند برای
تمام چالشهای کالس درس) 100
62 Expansion 2
132 Story Line 2
63 Vision Plus 1

نمای ه پدیدآورندگان

آبی ،مژگان 78
آردر ،فیلیپ 9
آریانی ،رضا 50
آزادصفت ،نادر 37
آسمان ،محمدجواد 74
آمان ،کریستین 3
آهنچی ،مرتضی 11
آورو ،پییر 3
آیتی ،مهدی 39
ابراهیمی ،حسین 46
ابراهیمی ،سعید 56
ابوطالبی ،شهرام 96
40

فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی

احمدنیا ،علی 51
احمدی ،احمد 110
احمدی قرائی ،مریم 12
احمدی ،افشین 77
احمدی ،مجید 123 ،118
ارشاد ،سیدمحمدصالح 45
اسدآبادی ،محسن 28
اسکندرنژاد ،مهتا 42
اسمعیلی ،شوکا 89
اصغری تاری ،محسن 52
اصالنی ،ابراهیم 122
افتخار ،رفیع 21

اکبرپور ،احمد 18
اکرمی ،جمالالدین 23
الوندی ،حسین 69
امامزاده فرد ،صحرا 89
امرایی ،روح اهلل 66 ،65
امساکی ،گلیتا 39
ن فروغی ،مهدی 72
امی 
انتشارات نارنجی 130
انصاری ،حجت 45
ایمانی ،علی 36
باباجانی ،علی 22
بازان ،تونی 43 ،35

نمایـه عنــوان

باقری ،بابک 61
باقری ،فهیمه 60
باهو سلهبنی ،سمیرا 91
باهو ،فاطمه 91
بختیاری ،ابوالفضل 87
براتی ،امیرحسین 10
براتیان ،امین 100
برتون ،استرانگ 55
بشیری ،علیاصغر 54
بکایی ،حسین 85
بالیث ،الکرو 11
بهجت ،احمد 114
حقبین ،بهناز 87
بیباد ،ای 37
پایداری ،کوشا 89
پترسون ،کتی 100
پشابادی ،علی 10
پیترسون ،کریستوفر 39
پیوستهگر ،مهرانگیز 41
توکلیصبور ،سیدامیر 64
جانهکول ،دبلیو 8
جاهدی ،مریم 42
جعفری ،نسرین 1
ن کرمان ،رضا 89
جعفریا 
جمالی ،ارسیا 89
ی کلوانق ،هادی 93
جهد 
جونز ،گارث 10
حاجیسیدتقیا تقوی ،زهراسادات 41
حاجیسیدحسینیفرد ،سیدمسعود58
حجازیان ،اصغر 103
حسن زاده ،فرهاد 25
حسنزاده ،ناصر 93
حسنی ،امیرهوشنگ 131 ،129
حسینی ،سیداحمدرضا 111
حسینیالمدنی ،سیدعلی 92
حسینی ،سیدمحمد 10
حسینی ،سیدمحمدحسین 114
حنیفی ،سیدحسین 106
حیدری ،زکیه 12
خالو ،رضا 105
خدادادی اندریه ،فریده 100
خزایی ،حمید 61
خلیلی بروجنی ،روحاهلل 108
خوشطینت ،مسعود 79
خوشنظر ،عرفان 127
داورزنی ،محمود 46
دپارتمان علمی مرآت 31
دری ،جعفر 62
دشتی ،محمد 86
ی کمالی ،سراله 62
دماوند 

دهقانی دشتابی ،ارسالن 14
دوشین ،رزماری 55
دیارکجوری ،پوریا 106
ذوالفقاری ،مهدی 63 ،60
راستیبروجنی ،عباس 67
رایان ،فرانک 95
رخشان ،انوشیروان 109
رزاقی ،عبداهلل 116
رسولزاده ،میکاییل 5
رضازاده ،مریم 79
رضایی ،فهیمه 42
رضاییگزکی ،امیرمحمد 40
رضوانخواه ،ندا 10
رهبر ،مصطفی 16
رهبری لمریفرد ،پدرام 126
ریبلت ،دیوید ال4 .
ریسلند ،ناجا 36
رینر ،سارا 121
زنگویی ،مریم 119
زینللنگرودی ،رضا 59
سلحشور ،ماندانا 117
سلطانی ،مریم 13
سلیگمن ،مارتین.ای.پی 39
سمایینیا ،فهیمه 60
سمفورد ،پاتریشیا 4
سوری ،علی 37
سیاسر ،قاسم 6
سیاهنوری ،نرگس 52
سیدین ،علی 19
سینائیان ،مهدی 110
شاهحسینی ،فائقه 55
شاهمحمدیاردبیلی ،معصومه 78 ،76
شاهینپور ،سامان 33
شاهیننژاد ،پروانه 95
شبانی قهرودی ،سجاد 32 ،30
شجاعی ،سیدعلی 17
شرکت توسعه همراه افزار ایرانیان 128
شریعتی نیاسر ،حامد 112
شریفی ،سارا 2
شریفی ،علی 8 ،4
شریفی ،محمد 113
شهباز ،منیره 13
شیخاالسالمی ،جعفر 5
شیخپور ،مهدی 15
شیرمحمدعلی ،داود 62
شیرینبخش ،زهره 13
صحرایی ،رضامراد 13
صفوی ،سیدصمد 79
ضرغامیان ،مهدی 3
طاهریتنجانی ،محمدتقی 48 ،47

طلو ع شمس ،مهرناز 110
طوسی ،غزاله 120
عاشوری ،علی 56
عباسی ،ابوالقاسم 63
عباسی ،مرتضی 100
ی حسینی ،صدیقه 78
عدنان 
ی اقدم ،فاطمه 89
عدیل 
عربسرهنگی ،زهرا 62
عسکری ،حسین 106
عسگری ،مهناز 3
عظیمیفرد ،فاطمه 55
علوی آذر ،سیدهتارا 2
علی دارچینی ،محسن 11
علیدوست ،ابوالفضل 106
علیعسگریرنانی ،مهدی 88
غروی یکتا ،امیرحسین 119
غالمرضایی ،حمیدرضا 120 ،34
فاکس ،پائوال 16
فتحی ،فرزانه 73
فدائیفرد ،حمید 110
فراتی ،عبدالوهاب 84
فراهانی ،حسین 59
فرهادیان ،مهدی 98
فرهختی ،ندا 44
فالح ،حمیده 101
فونویلیه ،ژرژ 26
قراچهداغی ،مهدی 121
قهرمان ،دالرا 26
کارشکی ،حسین 37
کاظمی ،کاظم 52
کاظمی ،لیال 49
کاکو ،میچیو 104
کرامتی ،محمدرضا 94
کریستوفر ،جان 24
کریمپور ،مریم 99
کریمی ،امیرحسین 77
کشاورز ،حسینعلی 76
کشاورزی ،فهیمه 97
کونکه ،الیزابت 38
گروه مؤلفان زیستشناسی انتشارات مدرسه 68
گلبازخانیپور ،مینا 34
لکزایی ،نجف 27
متقیزاده ،عیسی 81
محبوبی ،نیما 89
محسنزاده ،محمدعلی 80
محمدزاده ،سلیمان 132
محمدنژاد ،غالمرضا 83
محمدی ،امین 89
مختاری ،منصور 76
مراد پور ،سعید 75

دوره آموزش متوسطه دوم (41 )2

نمایـه پدیـدآورنـدگـان

مرزوقی ،رحمتاله 97
مرصوص ،فائزه 13
مروتی ،زهرا 7
مزینانی ،محمود 9
معارف ،مجید 112
مکسول ،جانسی 33
مککنزی ،روبرت 83
مالحاجی آقایی ،محمدحسن 125
مالزاده مقدم ،کامیار 89
ملکی ،بیوک 71
منوچهری ،مانی 104
موحدابطحی ،مهسا 39

موسسه هدایت فرهیختگان جوان 82
موسویجهانآباد ،سیدمحمد 53
میرزایی ،محمد 115
نامداری ،کوروش 39
نامی ،فرزاد 107
ی کاشانی ،حمید 102
نصیر 
نعمتی ،محمدجواد 43 ،35
نقیبسادات ،سیدهنازنینفاطمه 91
نوروزی ،نصراله 97
نوری ،علی 2
نوریان ،ع24 .
نیستانی ،محمدرضا 90

اریک 55
س بیتسن ،
واتیکیوتی 
واحدی ،نرجس 20
واعظی ،محمدابراهیم 124
ویلسون ،اد 10
هاشمی ،اشکان 70
هاشمینژاد ،اکرمالسادات 29
هاشمینسب ،سیدمحمد 106
هاوشکی ،حسین 63
هدایتی ،مریم 38
هو ارتاس آبریل ،کریستینا 63
هوشنگی ،مجتبی 99
یعقوبیفرد ،امید 57

نمایه ناشر/تولیدکننده

آرایان 114 ،54
آرنا 32 ،30
آوای نور 97 ،87 ،41 ،37
آوند دانش 95 ،55 ،38
ابوعطا 123 ،118
اختر 42
ارسطو 100
استاد 11
افرا تربت 12
افق 25
الگو 70 ،28
امیرمحمد رضایی گزکی 40
امیرهوشنگ حسنی 131 ،129
انتشارات نارنجی 130
ایرانشناسی 64
بنیاد نهج البالغه 112
بینالمللی گاج 104 ،102 ،77 ،44 ،15
پرنیان اندیش 6
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 84 ،80 ،27
پژوهشهای دانشگاه 93
پل 43 ،35
پیدایش 71 ،9
پیشروان 103 ،1
پیشگامان پژوهشمدار 122
تیمورزاده 89
جنگل 126
42

فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی

حلی 111 ،79 ،49 ،45
خط سفید 63 ،60 ،59
خورشیدباران 91
خیلی سبز 108 ،61
دانژه 92
دانشگاه علوم اسالمی رضوی 115 ،113
دفتر نشر فرهنگ اسالمی 83 ،74 ،72
دیبایه 8 ،4
راه اندیشه 109 ،51
رایکا 5
زندگی شاد 94
سلیمان محمدزاده 132
سمت 112
سیب صادق(ع) 20
شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش 105 ،2
شرکت توسعه همراه افزار ایرانیان 128
شرکت نشر فراروان 117
شهر من 88
طبیب 89
عرفان خوشنظر 127
فرهنگ مانا 50
کاگو 75 ،56 ،52
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،21 ،16
85 ،73 ،26 ،24 ،23 ،22
کتاب نیستان 17
کلک معلم ساجدی 125

کمال اندیشه 116
کیان افراز 119 ،96
گردوی دانش 78 ،46
گسترش علوم نوین 99
گلواژه 106 ،76
ماهواره 14
مبتکران 103 ،101 ،1
مرآت 107 ،86 ،69 ،58 ،48 ،47 ،31
مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) 29
مهر و ماه نو 98 ،67 ،57
مهرسا 33
مؤسسه فرهنگی فاطمی 81 ،13
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان ،68 ،36 ،19 ،7 ،3
110
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان
82
نانو 66 ،65
نخستین 121
نسل نو اندیش 120 ،34
نغمه نواندیش 124
نوید شیراز 53
نویسندگان جوان 62
ورزش 10
هوپا 18
یار مانا 90 ،39

درهمکرد نام ناشر/تولیدکننده وعنوان

آرایان
 :114داستانهای حیوانات در قرآن کریم:54 .
حکایتهایجوامعالحکایات
آرنا
 :30شکر کنید و رشد کنید :32 .مهندسی فرآیند دعا
آوای نور
 :37روانشناسی اجتماعی آموزش وپرورش :مباحثی
در حوزه روانشناسی کالس درس :41 .کمالگرایی:
آگاهی ،ارزیابی ،درمان :87 .فرهنگ آموزش ورسانه.
 :97مبنا و معنای برنامه درسی پنهان :نگاهی نو به
انواع برنامههای درسی
آوند دانش
 :38زبان بدن  :55 .For Dummiesزبانشناسی
 :95 .For Dummiesقدرت اراده For
Dummies
ابوعطا
 :118چالشهای کیفیت زندگی :123 .مدیریت
چالشهای کیفیت زندگی
اختر
 :42مجموعه ابزارها و آزمونهای شناختی و کنترل حرکتی
ارسطو
 55 :100وضع دشوار تدریس( 10راهحل قدرتمند
برای تمام چالشهای کالس درس)

استاد
 :11شنا را قورت بده

بنیاد نهج البالغه
 :112ارتباط نهجالبالغه با قرآن

افرا تربت
 :12معجزه ورزش و رژیم علمی و کاربردی :آنچه که
قبل از هر اقدامی برای کنترل وزن باید بدانید

بینالمللی گاج
 5 :15کتاب انسانی دهم :44 .ریاضی دهم:77 .
شیمی دهم :102 .منطق دهم.

افق
 :25عقربهای کشتی بمبک

پرنیان اندیش
 :6سیستان و بلوچستان در روزگار پهلوی

الگو
 :28جامع دین و زندگی :70 .موج آزمون
زیستشناسی (قابل استفاده برای دانشآموزان
پیشدانشگاهی و داوطلبان آزمون سراسری
دانشگاهها) :105 .فیزیک جامع پیشدانشگاهی
(ویژه رشته تجربی) :105 .فیزیک جامع
پیشدانشگاهی (ویژه رشته ریاضی).

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
 :27اندیشه سیاسی امامخمینی(ره) :80 .شمارش و
اندازهگیری در زبان عربی با تأکید بر قرآن و روایات.
 :84دانش سیاسی در ایران :مجموعه گفتوگوها

امیرمحمد رضایی گزکی
 :40کلش آف کنکور
امیرهوشنگحسنی
 :129جدول تناوبی عناصر  :131 .مدل مولکولی یونی
انتشارات نارنجی
 :130جدول تناوبی عناصر مصور و کالسیک
ایرانشناسی
 :64تنوع زمینشناختی ایران

پژوهشهای دانشگاه
 :93چگونه دانشآموزانی شاد داشته باشیم؟
پل
 :35تمرکز و تقویت حافظه :43 .مغزت را درست به
کار بینداز :روشهای نوین یادگیری و تفکر برای
بهرهمندی از قوای ذهنی
پیدایش
 :71بوق سگ :9 .مصریهای باستان
پیشروان
 :1اقتصاد دهم پایش رشتههای علوم انسانی و
دوره آموزش متوسطه دوم (43 )2

نمایه نـاشـر /تولیدکننـده

معارف اسالمی :103 .منطق دهم آیش
پیشگامانپژوهشمدار
 :122متشکرم؛ ببخشید؛ لطف ًا! 40 :نکته برای
راهنمایی نوجوانان و جوانان در آداب معاشرت
تیمورزاده
 :89آشنایی با نگارش مقاالت علمی درسنامه
تحصیل و پژوهشهای علمی دانشجویان دانشگاه
علومپزشکی تهران ()1
جنگل
 :126هنر ملکه تمام علوم است
حلی
 :45ریاضی دهم ،ویژه استعدادهای درخشان:49 .
هندسه دهم ،ویژه استعدادهای درخشان :79 .شیمی
دهم ،ویژه استعدادهای درخشان :106..فیزیک دهم،
رشته تجربی ،ویژه استعدادهای درخشان :106 .فیزیک
دهم ،رشته ریاضی ،ویژه استعدادهای درخشان.
خط سفید
 :59کارپوشه زبان انگلیسی پایه دهم :60 .کتاب
جامع پایه دهم خط سفیدVision Plus1 :63 .
خورشیدباران
 :91پرخاشگری و نوجوان :جستاری در تأثیر خانواده
و محیط بر پرخاشجویی نوجوانان و کودکان
خیلی سبز
 :61کتاب کار انگلیسی  -1پایه دهم :107 .کتاب کار
فیزیک 1ـ پایه دهم (رشته تجربی) :107 .کتاب کار
فیزیک  -1پایه دهم (رشته ریاضی)
دانژه
 :92تابآوری (فردی ،خانوادگی و اجتماعی)
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شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش
دانشگاه علوم اسالمی رضوی
 :113تقابل مثلث قدرت با جریان وحی از دیدگاه  :2کتاب جامع اقتصاد دهم ادبیات و علوم انسانی
قرآن کریم :115 .قرآن و پدیدهشناسی نفاق و نفوذ:
به انضمام سخنان مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
شرکت توسعه همراه افزار ایرانیان
درباره نفوذ
 :128اپلیکیشن سیاره ملون
دفتر نشر فرهنگ اسالمی
 :72چهارباغ :74 .مجموعه شعر شرح صدر :83 .شرکت نشر فراروان
انقالب دیجیتالی :چگونه سرمایهداری از اینترنت بر  :117انتقادی اندیشیدن به زبان ساده
علیه دموکراسی استفاده میکند
دیبایه
 :4باستانشناسی برای کاوشگران جوان :8 .کندوکاوی
در گذشته :کاوش در محوطههای باستانی
راه اندیشه
 : 51ادبیات فارسی :109 .کتاب کار فیزیک 3

شهر من
 :88ماهیتشناسی شبکههای اجتماعی مجازی
طبیب
 :89آشنایی با نگارش مقاالت علمی درسنامه
تحصیل و پژوهشهای علمی دانشجویان دانشگاه
علومپزشکی تهران ()1

عرفان خوشنظر
رایکا
 :5بینشان :از میانه تا نیویورک  ...و تا سوسنگرد :127 ،آموزش برنامهنویسی تحت وب و طراحی
گذری بر زندگی سردار شهید دکتر ناصرالدین سایت
نیکنامی
فرهنگ مانا
 :50آوردگاه دستان :شرحی گزارشی از برزونامه و
زندگی شاد
 :94راهنمای عملی برنامهریزی استراتژیک در مدارس جمشیدنامه از ملحقات شاهنامه فردوسی به زبان
شیوای امروزی
و دانشگاهها
سلیمان محمدزاده
Story Line2 :132
سمت
 :112ارتباط نهجالبالغه با قرآن
سیب صادق(ع)
 :20تا خدا راهی نیست

کاگو
 :52اکو کار فارسی دهم (دوره دوم متوسطه):56 .
اکو کار انگلیسی :75 .EnglishTenth Grade
اکو کار /اکو مفاهیم (شیمی دهم دوره دوم متوسطه)
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 :16برده رقصان :21 .تپش :22 .دالور دلوار :زندگی
رئیسعلی دلواری :23 .شب به خیر ،تُرنا :24 .شهر
طال و سرب :26 .کودک ،سرباز و دریا :73 .خنده برگ.
 :85زنگها و راهها :سرگذشت بازرگانی در ایران

کلک معلم ساجدی
 :125آموزش خط تحریری / 2آموزش خط
تحریری 3

کیان افراز
 :119در جستجوی نیمه گمشده :96 .گام اول مسیر
رشد

مرکزبینالمللیترجمهونشرالمصطفی(ص)
 :29سرور زنان جهان امالمؤمنین حضرت خدیجه
کبریعلیهاالسالم

گردوی دانش
 :46ریاضی و آمار دهم رشته علوم انسانی :78 .شیمی
دهم رشتههای علوم تجربی ،ریاضی و فیزیک

مهر و ماه نو
 :57امتحانوفن نهایی انگلیسی  :67 .3کتاب کار
زیست  1پایه دهم :98 .مشاور من 100 :سؤال اصلی
شما از کنکور

کمال اندیشه
 :116قرآن و سخنوران

گسترش علوم نوین
 :99نقش روش تدریس و اخالق معلم بر دانشآموزان
گلواژه
 :76شیمی  ،1پایه دهم علوم تجربی ،ریاضی و فیزیک
گوهر دانش
 :109کتاب کار فیزیک 3
ماهواره
 :14رابطه منابع طبیعی با آموزش و پرورش
مبتکران
 :1اقتصاد دهم پایش رشتههای علوم انسانی و
معارف اسالمی :101 .کاربرگ منطق دهم (انسانی).
 :103منطق دهم آیش

مهرسا
 :33افراد موفق چگونه فکر میکنند :تمرینهایی
برای دستیابی به تفکر قدرتمند
مؤسسه فرهنگی فاطمی
 :13ایرانشناسی :81 .متون و قواعد زبان عربی
 :104 .1آینده ذهن :111 .مسئلههای ناب فیزیک؛
الکتریسیته ،مغناطیس و مدارهای الکتریکی
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
 :19پنج و پنج؟یازده :3 .اسرار انسان و تاریخ:36 .
رشد هوش هیجانی مطالعه موردی :68 .کتاب
کار زیستشناسی  1پایه دهم رشته علوم تجربی
پرسشها و تمرینهای تکمیلی :7 .فرهنگ و تمدن
ایران در عصر قاجارها :اوضاع سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی :108 .کتاب کار فیزیک : ۱
پرسش ،تمرین و فعالیتهای تکمیلی پایه دهم،
رشته علوم تجربی.

درهمکرد نام ناشر /تولیدکننده و عنوان

کتاب نیستان
 :17به بلندای آن ردا

مرآت
 :31کاربرگ دین و زندگی  1پایه دهم ریاضی ،تجربی و
انسانی :47 .کتاب کار و تمرین /کاربرگ /معلم (ریاضی
 1پایه دهم ریاضی و تجربی) :48 .کتاب کار و تمرین/
کاربرگ /معلم (هندسه  1پایه دهم ریاضی و فیزیک).
 :58کاربرگ انگلیسی پایه دهم ریاضی ،تجربی و
انسانی :69 .کتاب کار و تمرین /کاربرگ (زیستشناسی
 ،1پایه دهم علوم تجربی) :86 .سواد رسانهای :راهنمای
آموزش سواد رسانهای برای اولیا :110 .کاربرگ فیزیک
 1پایه دهم ریاضی و تجربی :110 .کتاب کار و تمرین
فیزیک  1پایه دهم ،ریاضی و تجربی.

مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان
 :82مجموعه زبان عربی
نانو
 :65آموزش جامع زیستشناسی دوره دوم متوسطه پایه
دهم :66 .ژنتیک مندلی از صفر تا  100سوم دبیرستان
نخستین
 :121دوستی با اضطراب
نسل نو اندیش
 :120دروغهای دوستداشتنی من :34 .الفبای کامیابی
نغمه نواندیش
 :124مهارت مطالعه و یادگیری :راهنمای دانشآموزان،
والدین ،معلمین ،مدیران و مشاورین آموزشی
نوید شیراز
 :53جرأتنامه در گلستان اندیشهها :گلچینی از اشعار
فارسی ،عرفانی ،اجتماعی ،اخالقی و ...
نویسندگان جوان
Expansion1 :62
ورزش
 :10راهنمای گام به گام برای پیشگیری ،تشخیص
و درمان آسیبهای ورزشی
هوپا
 :18به چاچالک سقوط کنید
یار مانا
 :39فضایل و توانمندیهای شخصیت :کتاب راهنما
و طبقهبندی ،جلد اول :90 .اصول و مبانی دیالوگ:
روش شناخت و آموزش

دوره آموزش متوسطه دوم (45 )2

نامونشانیناشرانوتولیدکنندگان

آرایان
تهران :خ .انقالب ،خ .فخر رازی ،ک .فاتحی داریان،
پ ،6 .ط .اول کدپستی 1314734761 :تلفن:
 2166971344دورنگار2166400235 :
آرنا
تهران :شهرزيبا ،خ .احمد كاشاني ،محله باالن،
ك .حاج محمد باقر ،پ ،3 .ط 2 .کدپستی:
 3333333333تلفن 2144313890 :دورنگار:
2144313890
آوای نور
تهران :م .انقالب ،خ12 .فروردین خ .شهید
نظری غربی پالک 99طبقه  2واحد 4کدپستی:
 1314675577تلفن 2166967355 :دورنگار:
2166480882
آوند دانش
تهران :پاسداران ،خ .گلنبی ،خ .ناطق نوری ،ک.
بنبست طالیی ،پ 4 .کدپستی1947734411 :
تلفن 2122893988 :دورنگار2122871522 :
ابوعطا
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،ساختمان
ناشران ،طبقه چهارم کدپستی 1314733474 :تلفن:
 2166485940دورنگار2166485940 :

راست ،بین والیتی  10و  ،12پالک  ،38طبقه دوم
کدپستی 9179616539 :تلفن5135096145 :
دورنگار5135096146 :
استاد
مشهد :م .سعدی ،نبش چمران  ،4انتشارات استاد
کدپستی 9133913359 :تلفن5132256471 :
دورنگار5132256471 :
افرا تربت
تربت حیدریه :خ .فردوسی شمالی ،پاساژ بقایی ،ط.
دوم ،نشر افراتربت کدپستی 9513654314 :تلفن:
 5152232567دورنگار5152232567 :
افق
تهران :خ 12 .فروردین ،خ .شهید نظری غربی ،کوچه
جاوید  ،1پالک  ،2طبقه سوم کدپستی1314675351 :
تلفن 2166413367 :دورنگار2166414285 :
الگو
تهران :م .فاطمی ،خ .بیستون ،کوچه دوم الف ،پالک
 ،9انتشارات الگو کدپستی 1431653784 :تلفن:
 2188993030دورنگار2188993030 :
امیرمحمد رضایی گزکی
کرمان :بلوار هوانیروز ،کوچه  ،56نرگس  ،19منزل
سوم سمت راست

اختر
تبریز :اول خیابان طالقانی ،روبهروی مصلی ،نشر
اختر کدپستی 5137783778 :تلفن4135555393 :
دورنگار4135555137 :

امیرهوشنگحسنی
تهران :صندوق پستی 16415 -171
تلفن77569668 ،09121506423 :

ارسطو
مشهد :بولوار وکیل آباد ،اقبال الهوری  ،6سمت

انتشارات نارنجی
همدان ،خ .رکنی ،نبش کوچه رستمی ،مجتمع درسا،
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درب سوم ،شماره  ،14تلفن 08138387000 :دورنگار:
08138387000
ایرانشناسی
تهران :خ .طالقانی ،خ .بهار شمالی ،ک .طبا،
پ ،6 .واحد  1کدپستی 1563655711 :تلفن:
 2177531825دورنگار2177638687 :
بنیاد نهج البالغه
تهران :خ .کریمخان زند ،ابتدای خ .استاد نجاتاللهی جنوبی،
کوچه شهید حسین الهی ،پالک  6کدپستی1598844613 :
تلفن 2188909862 :دورنگار2188909722 :
بینالمللی گاج
تهران :خ .انقالب ،نبش خ 12 .فروردین،
پالک  1302کدپستی 1314743533 :تلفن:
 2164363131دورنگار2166976095 :
پرنیان اندیش
تهران :پاسداران ،م .اختیاریه ،انتهای یزدانیان
 ،1پ ،1 .ز 3 .کدپستی 1958713815 :تلفن:
 2122569274دورنگار2122569274 :
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
قم :چهارراه شهدا ،ابتدای خ .معلم ،ساختمان
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،نشر
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی کدپستی:
 3715616439تلفن 2537832833 :دورنگار:
2537832833
پژوهشهای دانشگاه
تبریز :فلکه دانشگاه ،برج بلور ،طبقه همکف ،پالک
 39کدپستی 5156913616 :تلفن4133250248 :
دورنگار4133250248 :

پیدایش
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازی ،خ .شهدای
ژاندارمری غربی ،پ 86 .کدپستی1314733963 :
تلفن 2166970270 :دورنگار2166401514 :

دانژه
تهران :خ .استاد مطهری ،خ .سلیمان خاطر ،ک.
اسالمی ،پ 2/4 .کدپستی 1578635811 :تلفن:
 2188846148دورنگار2188842543 :

پیشروان
تهران :خ .انقالب خ .وحید نظری پالک 59
کدپستی 1314764966 :تلفن2161094311 :
دورنگار2161094182 :

دانشگاه علوم اسالمی رضوی
مشهد :حرم مطهر ،صحن هدايت ،دانشگاه علوم
اسالمي رضوي ،مديريت مركز پژوهش دانشگاه
کدپستی 9134843333 :تلفن5132257089 :
دورنگار5132230772 :

پیشگامانپژوهشمدار
تهران :خ .کریم خان زند ،خ .ماهشهر ،نبش
یگانه ،پالک  ،3واحد  ،12طبقه سوم کدپستی:
 1584733336تلفن 2188345217 :دورنگار:
2188345218
تیمورزاده
تهران :م .هفت تیر ،خ .کریمخان زند ،پ،111 .
ط .سوم شرقی ،انتشارات تیمورزاده کدپستی:
 1597985735تلفن 2188809090 :دورنگار:
2188809898
جنگل
تهران :م .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .لبافینژاد،
نرسیده به منیری جاوید ،پ 185 .کدپستی:
 1314965154تلفن 2166482830 :دورنگار:
2166482830
حلی
تهران :خ .انقالب ،نرسیده به م .فردوسی ،کوچه
براتی ،پالک ،16طبقه ،7واحد 14کدپستی:
 1131856646تلفن 2166737338 :دورنگار:
2189788170
خط سفید
سبزوار :خ .ابومسلم ،نبش ابومسلم  13کدپستی:
 9619633475تلفن 5144220835 :دورنگار:
5144220835
خورشیدباران
تهران :م .جمهوری ،بزرگراه نواب ،خ دامپزشکی،
بین خوش و قصرالدشت ،پ ،236واحد  2کدپستی:
 1346687964تلفن 2166872686 :دورنگار:
2189771212

دفتر نشر فرهنگ اسالمی
تهران :پاسداران ،م .هروی ،خ .وفامنش ،خ .آزادی،
خ .افتخاریان ،کوچه مریم ،پالک  23کدپستی:
 1669747414تلفن 22940054-021 :دورنگار:
2122956401
دیبایه
تهران :سیدخندان ،ارسباران ،شفاپی ،ک .یکم،
پ ،8 .واحد  4کدپستی 1541654711 :تلفن:
 2122886452دورنگار2122886450 :

سیب صادق(ع)
تهران :م .رسالت ،خ .شهید مدنی ،بین ایستگاه
مترو فدک و گلبرگ ،روبه روی بانک ملی ایران،
خ 132 .شهید میر غضنفری ،پالک  10زنگ اول
کدپستی 1635973811 :تلفن-02177259020 :
 02177034515دورنگار2177034515 :
شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش
تهران :خ .فلسطین ،نرسیده به انقالب ،بنبست
حاجیان ،1شماره  ،7واحد  110کدپستی:
 1416933341تلفن 2166962555 :دورنگار:
2166484564
شرکت توسعه همراه افزار ایرانیان
تهران ،بلوار میرداماد ،بین جردن و ولیعصر(عج) ،جنب
خیابان دفینه ،بازار بزرگ میرداماد ،طبقه  ،3واحد،321
تلفن02188660530 ،2188660552 :دورنگار:
2188661045
شرکت نشر فراروان
تهران :م .انقالب ،خ .جمالزاده شمالی ،باالتر
از چهارراه نصرت ،پ ،311 .واحد  4کدپستی:
 1418853756تلفن 2166437753 :دورنگار:
2166900299

راه اندیشه
تهران :م .انقالب ،اول خ .آزادی ،جمالزاده جنوبی،
ک .جمشید ،پ 7 .کدپستی 1313884471 :تلفن:
 2166421542دورنگار2166924517 :

شهر من
اصفهان :خ .کاوه ،تقاطع غیر همسطح  25آبان،
بتدای خ .دکتر باهنر ،جنب مسجد حضرت
سجاد(ع) ،نشر شهر من کدپستی8138694341 :
تلفن 3133372085 :دورنگار3133372086 :

رایکا
میانه :خ .شهید حاجی اصغری ،کوچه داوری ،پالک
 3کدپستی 5314747391 :تلفن4152226196 :
دورنگار4152226196 :

طبیب
تهران :بلوار کشاورز ،خ  16آذر ،شماره 68
کدپستی 1417994671 :تلفن 2183383 :دورنگار:
2188971112

زندگی شاد
تهران :مرزداران ،سرسبز جنوبی ،گلدیس  ،۸پ،۲۸ .
ط ۳ .کدپستی 1464663944 :تلفن2144278631 :
دورنگار2144278631 :

عرفان خوشنظر
اصفهان :چهــار باغ باال ،مجتمــع تجاری پارک،
ورودی  ،1طبقه 2واحد  ،578تلفن،09134088430 :
035809353

سلیمان محمدزاده
مهاباد :خ .امام شافعی ،شماره  -28طبقه 2واحد ،1
تلفن04442234927 ،09143423357 :

فرهنگ مانا
تهران :خ .سمیه ،خ .پورموسی ،ک .بامشاد ،پ2 .
کدپستی 1456718544 :تلفن2188948820 :
دورنگار2188932652 :

سمت
تهران :بزرگراه جالل آل احمد ،غرب پل یادگار امام(ره)،
سازمان مطالعه و تدوین (سمت) کدپستی1463645851 :

نام و نشانی ناشران و تولیدکنندگان

پل
تهران :خ .انقالب ،خ .لبافینژاد ،بین خ .دانشگاه
و خ .فخررازی ،پ ،174 .ط ،2 .واحد  4کدپستی:
 1314883916تلفن 2166469608 :دورنگار:
2166972818

خیلی سبز
تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ .فخر رازی ،خ.
روانمهر شرقی ،شماره  ،71واحدسوم کدپستی:
 1314784664تلفن 4-02166486790 :دورنگار:
2166486797

تلفن 2144246260 :دورنگار2144246260 :

کاگو
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،ک .الوندی،
دوره آموزش متوسطه دوم (47 )2

نام و نشانی ناشران و تولیدکنندگان

ساختمان کاگو کدپستی 1314833664 :تلفن:
 2166483427دورنگار2166483428 :
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تهران :خ .بهشتی .خ .خالد اسالمبولی.شماره ،22
 24کدپستی 1511647416 :تلفن2188715545 :
دورنگار2188715545 :
کتاب نیستان
تهران :بزرگراه صدر ،خ .قلندری جنوبی ،نبش
بنبست ششم ،پ ،2 .زنگ نیستان کدپستی:
 1939667933تلفن 2122612443 :دورنگار:
2122612445
کلک معلم ساجدی
تهران :خ .آزادی ،خ .نوفالح ،کوچه نوری ،پالک
 12کدپستی 1313766174 :تلفن2166423344 :
دورنگار2166423322 :
کمال اندیشه
تهران :م .انقالب ،خ .كارگرجنوبي ،ابتداي خ.
روانمهر ،بن بست دولتشاهي ،پالك ،1واحد6
کدپستی 1314615464 :تلفن5-02166973663 :
دورنگار2166416329 :
کیان افراز
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردین ،بعد از سه راه
جمهوری ،ک .دانا ،پ 12 .کدپستی1315895185 :
تلفن 2166401585 :دورنگار2166977166 :
گردوی دانش
کرج :سه راه رجایی شهر ضلع شمال شرقی پل
ساختمان ققنوس کدپستی 3145713454 :تلفن:
 2634456810دورنگار2634492254 :
گسترش علوم نوین
بجنورد :خ .دانشگاه آزاد ،مجتمع بهداشت  ،eواحد
 101کدپستی 9419893451 :تلفن5832251036 :
دورنگار2166968463 :
گلواژه
تهران :خ .انقالب ،خ .لبافینژاد ،بین دانشگاه و فخر
رازی ،پالک  184کدپستی 1314883664 :تلفن:
 2166462820دورنگار2166465223 :
گوهر دانش
تهران :میدان رســالت ،خ .فرجام شــرقی ،پالک
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فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی

 .607کدپســتی ده رقمــي .1683843113 :تلفن 2161978000 :دورنگار2166753226 :
 .2177131960دورنگار2177805993 :
نانو
تهران :جمالزاده جنوبی ،نبش لبافینژاد ،پ.
ماهواره
تهران :م .فاطمی ،خ .چهلستون ،پ ،50 .واحد  ،37 4واحد  2کدپستی 1313933115 :تلفن:
 2166128143دورنگار2166128264 :
کدپستی 1431673785 :تلفن2188392267 :
نخستین
مبتکران
تهران :م .انقالب ،خ .فخر رازی ،خ .وحیدنظری تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،تقاطع روانمهر،
کدپستی 1314764965 :تلفن 2161094311 :شماره  227کدپستی 1314713115 :تلفن:
 2166498148دورنگار2166418979 :
دورنگار2161094182 :
نسل نو اندیش
مرآت
تهران :خ .کریمخان زند ،ابتدای خردمند شمالی ،تهران :م .ولی عصر ،ابتدای خ .کریمخان زند،
پالک  ،80طبقه چهارم کدپستی 1585814386 :ساختمان کیمیا ،پ ،308 .ط .اول کدپستی:
 1593854745تلفن 2188942247 :دورنگار:
تلفن 2188821500 :دورنگار2188813519 :
2188942249
مرکزبینالمللیترجمهونشرالمصطفی(ص)
قم :خ .معلم غربی(حجتیه) ،نبش کوچه  18کدپستی :نغمه نواندیش
 3713743891تلفن 9-02537839305 :دورنگار :تهران :خ .شهید مدنی ،خ .گلشن ،دوست سرای
تسلیحات کدپستی 1644685967 :تلفن:
2537839105
 2122535464دورنگار2122535464 :
مهر و ماه نو
تهران :خ انقالب ،خ  12فروردين ،بعد از چهارراه لبافي نوید شیراز
نژاد ،كوچه مينا ،پالك  37کدپستی 1314945481 :شیراز :بلوار زند ،پشت ارگ کریمخانی ،خ 22 .بهمن،
انتشارات نوید شیراز کدپستی 7136654416 :تلفن:
تلفن 2166968589 :دورنگار2166408400 :
 7132226662دورنگار7132229676 :
مهرسا
تهران :م .انقالب .خ كارگر جنوبي .قبل از نویسندگان جوان
خ جمهوري .كوچه صابر .پ  .1طبقه اول .گرگان :ب .جانبازان ،جانباز  ،16ک .همایون ،مجتمع
انتشارات مهرسا کدپستی 1314933781 :تلفن :مهرگان ،واحد  5کدپستی 4916636886 :تلفن:
 1732320899دورنگار1732320899 :
 2166493465دورنگار2166481989 :
ورزش
مؤسسه فرهنگی فاطمی
تهران :م .فاطمی ،خ .جویبار ،خ .میرهادی شرقی ،تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .وحید نظری
پالک  14واحد 2کدپستی 1415884741 :تلفن :شرقی ،پالک , ،100واحد  3کدپستی1314713914 :
تلفن 2166481243 :دورنگار2166975697 :
 2188945545دورنگار2188944051 :
هوپا
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
تهران :خ .سپهبد قرنی ،نرسیده به پل کریمخان زند ،کوچه تهران :م .فاطمی ،خ .بیستون ،کوچه دوم الف ،پالک
شهید حقیقتطلب ،شماره  8کدپستی ،1/3 1598857911 :طبقه دوم غربی کدپستی1431653765 :
تلفن 2188964615 :دورنگار2188964615 :
تلفن 2188800324 :دورنگار2188903809 :
مؤسسهفرهنگیهنریهدایتفرهیختگان یار مانا
اصفهان :خ .مهرآباد ،کوی  ،19پالک  46کدپستی:
جوان
تهران :خ .حافظ ،خ .جامی ،خ .شهید محمدبیک 8158938131 ،تلفن 3132616360 :دورنگار:
پ ،14 .ط .دوم کدپستی 1137834665 :تلفن3132603501 :

