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کتاب
فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درسي دوره فني و حرفهاي و كاردانش

مقدمه 
كتابهاي درسي بر اساس برنامه درسي خاص و با هدفي معين از سوي مراجع
ذيصالح در وزارت آموزش و پرورش تدوین و در چارچوب زماني معين در
سراسر كشور تدریس ميشوند .معموالً در تدوین كتابهاي درسي سطح متوسط
دانشآموزان در نظر گرفته ميشود .افزون بر این ،صفحات كتاب درسي از یک
حد معين فراتر نميرود و حجم آن بهاندازهاي است كه تدریس آن در طول یک
سال تحصيلي ميسر و ممکن باشد.
بدیهي است كه همه دانشآموزان یک كالس ،حتي زماني كه همه متعلق به یک
منطقه هستند ،در سطح واحدي از دانش و توانایي ذهني نيستند .طبعاً دانش
آموزان ضعيفتر كالس براي رسيدن به حد ميانگين ،نيازمند كوشش و تمرین
بيشترند؛ و دانشآموزان باالتر از حد ميانگين ،این امکان را دارند تا از فرصتي
موجود ،براي گسترش دانش و مهارتهاي خود بهره بگيرند .این امر ،یکي از اصليترین دالیلي است كه وجود كتابهاي
آموزشي و تربيتي و بهرهمندي از آنها را توجيه ميكند.
دليل دیگر این است كه هر دانشآموز ،ممکن است با یکي از شيوههاي یادگيري انس و الفت بيشتري داشته باشد و از طریق
آن مطالب مورد نياز را بهتر بياموزد .طبعاً مؤلفان كتابهاي آموزشي از شيوههاي متنوعي براي آموزش مفاهيم درسي بهره مي
جویند كه دانشآموز بر اساس ذائقه و ميزان موفقيت خود در یادگيري ،ميتواند از این شيوهها در كنار آموزش كالسي خود
بهره بگيرند.
محدودیت حجم كتابهاي درسي ،تفاوتهاي اقليمي و بومي بين دانشآموزان از دالیل دیگري هستند كه از بهرهمندي دانش
آموز از كتابهاي آموزشي پشتيباني ميكنند.
امروزه به مدد فناوري ،استفاده از منابع آموزشي و تربيتي غير مکتوب مانند فيلم ،نرمافزار ،پویانمایي ،وسایل و تجهيزات
آموزشي و ...در یادگيري نيز رواج گستردهاي یافته است و ارزیابي و معرفي منابع آموزشي استاندارد غيرمکتوب نيز ،اكنون
بخشي از وظایف دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي را تشکيل ميدهد .تدوین و انتشار فهرستگان منابع آموزشي و تربيتي كه
مجموعهاي از منابع آموزشي و تربيتي مکتوب و غيرمکتوب منتخب را دربرميگيرد ،بر همين مبنا صورت گرفته است .نسخهاي
از فهرستگان مذكور ،در آغاز سال تحصيلي  97ـ  1396براي مدارس سراسر كشور ارسال شده است.

 انواعکتابهايآموزشيوتربيتي 
كتابهاي آموزشي و تربيتي معرفي شده در این مجموعه به دو دسته كلي تقسيم ميشوند :كتابهاي داستاني كه صبغهاي
تخيلي دارند و اگر هم در پي آموزش نکتهاي هستند ،آن را به صورت غير مستقيم و در قالب داستان یا شعرهاي خيالانگيز
بيان ميكنند .خواندن این دسته از كتابها ضمن افزودن به تجربههاي فردي ،ظرف ذهن خواننده و دایره واژگان او را وسعت
ميبخشد .این كتابها گرچه فاقد آموزش مستقيماند؛ اما در یادگيري و موفقيتهاي تحصيلي فرد نيز اثرگذارند.
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دسته دیگر،كه در بيان موضوعات از مستقيمگویي بهره ميگيرند ،كتابهاي غيرداستاني هستند كه ما آنها را زیر عنوان كلي
كتابهاي آموزشي قرار ميدهيم و به دو گروه تقسيم ميكنيم :كتابهاي كمکدرسي ،كتابهاي كمکآموزشي.
كتابهاي كمک درسي به منظور تسهيل ،تقویت ،تکميل و تعميق یادگيري و فراهم كردن آموزش جبراني بر اساس هدفها و
برنامههاي درسي دوره و پایه تحصيلي خاص تهيه و تنظيم ميشوند .این كتابها الزاماً به هدفهاي برنامه درسي وابسته
هستند كه شامل كتابهاي كار و فعاليتهاي یادگيري ،كتابهاي تمرین ،كتابهاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
دانشآموزان و كتابهاي فعاليتمحور هستند و اغلب مربوط به یک پایه خاص ميشوند.
كتابهاي كمکآموزشي اما لزوماً به برنامه درسي دوره یا پایه تحصيلي وابسته نيستند و به منظور ایجاد انگيزه ،توسعه
یادگيري ،افزایش دانش و سواد علمي ،پرورش مهارت عملي ،رشد روابط اجتماعي و ارتقاي یادگيرنده تدوین ميشوند و شامل
كتابهاي دانشافزایي براي معلمان و دانشآموزان ،پرورش مهارتهاي فرایندي و عملي براي دانشآموزان و مهارتي و روشي
براي معلمان هستند.
 چرابایددستبهگزینشکتابزد؟ 
انتشار روزافزون كتابهاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از كتابها با استانداردهاي آموزشي و همچنين لزوم
استفاده بهينه از زمان براي بهرهگيري از خواندنيهاي مناسب ،موجب شده است تا سازمان پژوهش با سياستگذاري،
استانداردسازي توليد كتابهاي غيردرسي و اتخاذ سياستهاي مناسب ،خصوصاً سياستهاي تشویقي و حمایتي ،نقش
مؤثرتري در هدایت پدیدآورندگان كتابهاي آموزشي ایفا كند.
بيشک شناسایي و طبقهبندي كتابهاي علمي و آموزشي ،از گامهاي مؤثر در توسعه محيط آموزشي و تقویت فرایند یاددهي ـ
یادگيري محسوب ميشود و ابزاري كارآمد در تقویت نظام آموزشي كشور به شمار ميرود.

ساماندهيمنابعآموزشيوتربيتي

 تشکيلدبيرخانه
اجراي «طرح سامانبخشي كتابهاي آموزشي» در سال  1378با این هدف آغاز شد كه توان توليدكنندگان كتابهاي
آموزشي ،به سوي نيازهاي واقعي دانشآموزان و معلمان و پركردن خألهاي موجود هدایت شود و بازار آشفتهاي را كه در عرصه
توليد كتابهاي آموزشي به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنة این طرح با تصویب آیيننامه «ساماندهي منابع
آموزشي و تربيتي :مواد و رسانهها» توسط شوراي عالي آموزش و پرورش ،در شهریور سال  1389از حوزه كتاب آموزشي به
همه منابع و رسانههاي آموزشي و تربيتي گسترش داده شده است .
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در ماده  5این آیيننامه ،سازمان پژوهش و برنامهریزي آموزشي موظف
شده است براي تحقق اهداف مصوبه  828به انحاي گوناگون از جمله
اعطاي نشان استاندارد ،برگزاري جشنواره و نمایشگاه ،برقراري ارتباط با
نهادهاي دولتي و غير دولتي ذیربط و تهيه فهرستگان توصيفي مواد و
رسانههاي آموزشي و تربيتي از توليد و عرضه مواد و منابع استاندارد
حمایت و پشتيباني كند.

آشنايی با منابع بيشتر
كتابنامه منابع آموزشي و تربيتي رشد
ساليانه منتشر ميشود؛ اما منابع آموزشي و
تربيتي در طول سال نيز به طور پيوسته مورد
ارزیابي قرار ميگيرد و معرفي ميشود.
براي دیدن منابع بيشتر و بهروز به این
نشانيها مراجعه فرمایيد:

در ماده  6نيز به صراحت تأكيد كرده است كه خرید ،عرضه و تبليغ هر
گونه منبع آموزشي و تربيتي در واحدهاي آموزشي ،صرفاً از منابع
استاندارد مجاز خواهد بود.

وبگاه سامانکتاب:

http//:samanketab.roshdmag.ir

 تهيهفهرستگانتوصيفىکتابهايآموزشى 

سامانه کنترل کيفيت منابع مكتوب:

با عنایت به ماده  5و  6آیيننامة ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي و با
توجه به اهميت شناسایي و طبقهبندي كتابهاي علمي و آموزشي كه
سامانه کنترل کيفيت منابع غير مكتوب:
گامي مهم در تقویت فرایند یاددهي ـ یادگيري و نظام آموزشي است،
http standard roshd ir
معرفي منابع آموزشي و تربيتي مناسب و استاندارد ،خصوصاً كتابهاي
آموزشي و تربيتي به عنوان یک ضرورت و راهکار اجرایي پيگيري ميشود.
توليد كتابنامههاي رشد ،كه فهرست كامل كتابهاي مناسب پنج دوره تحصيلي و آموزش وپرورش كودكان استثنایي را
دربرميگيرد ،تا سال  1394در  80عنوان چاپ و منتشر شده است و از سال 1395به صورت الکترونيکي در پایگاه
 samanketab.roshd.irبا همين هدف بارگذاري شده است.
http samanketab roshd ir
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این افزون بر تدوین و انتشار فهرستگان منابع آموزشي و تربيتي است كه شامل منابع آموزشي و تربيتي منتخب سال است ،و از
سال  1395توليد و به تمام آموزشگاههاي كشور فرستاده ميشود.
گفتني است كتابهاي معرفي شده در كتابنامهها ،در جشنواره كتابهاي آموزشي و تربيتي رشد كه معموالً در نيمه دوم سال
برگزار ميشود ،بر سر تصاحب عنوان كتاب برگزیده و تقدیري آموزشي و تربيتي باهم به رقابت برميخيزند.

 فرایندتوليدکتابنامهرشد 
«كتابنامه رشد» با هدف ارائه فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دورههاي آموزشي آماده و منتشر
ميشود .این فرایند با تفکيک كتابهاي رسيده به دبيرخانه در دورههاي پنجگانه تحصيلي آغاز ميشود .كتابها ،در اختيار
كارشناسان آشنا با برنامه درسي و معلمان ورزیده و مجرب قرار ميگيرد و هر كارشناس بر اساس معيارهاي تعيين شده،
امتيازي به آن ميدهد .هر كتاب براي گرفتن نمره قبولي ،باید حداقل  60درصد از كل امتياز ممکن را به دست آورده باشد؛
مشروط به اینكه امتياز بخش اختصاصي كتاب نيز از  60درصد پایينتر نباشد.
در پرسشنامههاي مورد استفاده ،براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده ،پرسشهاي جزئي و دقيقي درباره ویژگيهاي
عمومي و اختصاصي كتاب طرح شده است؛ اما بهطور كلي هر كارشناس باید به سه پرسش پاسخ دهد :آیا در تدوین كتاب مورد
بررسي ،استانداردها و چهارچوبهاي الزم یک كتاب آموزشي رعایت شده است؟؛ درصورت مثبت بودن پاسخ ،آیا جمع محتواي
این كتاب با برنامه درسي ما همسویي و هماهنگي دارد و ميتواند به عنوان یک ماده آموزشي مناسب به كار گرفته شود؟ و اگر
پاسخ این پرسش نيز مثبت است این كتاب براي كدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ براي دانشآموزان ،هنرجویان،
معلمان ،هنرآموزان ،كارشناسان آموزش و پرورش ،مدیران یا دانشجومعلمان؟
نامهايکهپيشرودارید 
کتاب 


این شماره از كتابنامه ،فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي مناسب چاپِ اول سال  1395و یک سال قبل از آن را
دربرميگيرد .در این كتابنامه با  367عنوان كتاب مناسب آشنا ميشوید كه از مجموع  498عنوان كتاب رسيده انتخاب شده
است .بقيه كتابها غيرمرتبط (یک عنوان) یا نامناسب ( 130عنوان) تشخيص داده شدهاند.
از ميان  131ناشر ،بيشترین كتابهاي مناسب معرفي شده در این كتابنامه به ترتيب به انتشارات سوره مهر با 20عنوان،
آونددانش با  16عنوان و كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان با 15عنوان تعلق دارد .مؤسسه فرهنگي هنري هدایت
فرهيختگان جوان با  33عنوان ،ورزش با  25عنوان و رهرو پویا با  24عنوان به ترتيب بيشترین مشاركت را در ارسال كتاب
داشتند .در بين موضوعات نيز داستان ،علوم تربيتي و مدیریت خانواده به ترتيب با  69 ،85و  68عنوان كتاب مناسب از
بيشترین فراواني برخوردارند.
 شيوهتنظيماطالعات 
به منظور سهولت جستوجوي كتاب مناسب در كتاب نامه ،تنظيم عناوین كتابها بر اساس«موضوع» و در هر موضوع به
تفکيک حروف الفبا صورت گرفته است.
4

نامهفنيوحرفهايوکاردانششماره16


کتاب
فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درسي دوره فني و حرفهاي و كاردانش

در معرفي هر كتاب ،چکيدهاي از محتوا و اطالعات اوليه كتابشناختي آن آورده شده است كه یافتن كتاب مناسب را براي
خواننده آسان ميكند .این اطالعات شامل موارد زیر است :شماره كتاب؛ نام خانوادگي و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و عنوان
كتاب؛ نام و نام خانوادگي مترجم؛ محل نشر ،نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع كتاب؛ گروه مخاطب كتاب؛ پایه
تحصيلي؛ كلمات كليدي و چکيده كتاب .


نمایههايکتاب 


در پایان هر كتابنامه ،نمایههایي بر اساس عنوان كتاب ،نام پدیدآورندگان ،و نام و نشاني ناشر نيز تنظيم شده است تا
معلمان ،مربيان ،كارشناسان ،والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نياز خود ،به منابع مناسب دست یابند .در متن ،به هر
كتاب یک شماره ردیف اختصاص داده شده است .نمایههاي كتاب بر اساس این شمارهها مرتب شدهاند و ما را به این شمارهها
ارجاع ميدهند؛ ضمن اینكه فایلهاي الکترونيکي كتابنامه نيز با دو كليد كنترل و ب قابل جستوجوست.

 همکارانمادراینکتابنامه 
در توليد و آمادهسازي این كتابنامه همکاران متعددي به ما یاري رساندهاند و خصوصاً در بررسي كتابها حوصله و دقت
زیادي به كار بستهاند .اسامي كارشناسان و معلماني كه در آمادهسازي این مجموعه از نظرات و همکاريهایشان بهره بردیم ،به
ترتيب موضوع عبارتند از:
■ برق :مجتبي انصاريپور ،غالمرضا شمسایي ،محمود صموتي ،محسن كياالشکي
■ بهداشتوکودکياري :اكرم دهقاني ،سارا فرجاد
■ تربيتبدني :طيبه ارشاد ،علي شاهمحمدي،جوادآزمون،معصومه سلطان رضوانفر
■ حسابداريوبازرگاني :بتول آقاعليعطاران ،داود سلطاني ،كبري نورشاهي
■ داستان :محمدعلي قرباني ،حبيب یوسفزاده
■ رایانه :محمدرضا شکرریز
■ شعر:حسين احمدي ،محمدحسن حسيني
■ علومتربيتي :امير رون ،محمود معافي
■ عمران :مالک مختاري
■ کشاورزي :حسين اكبرلو ،جليل تاجيک ،حميد احدي
■ مدیریتخانواده :محرمبانو بابایي ،محبوبه خلفي ،سعيد راصد ،ابراهيم شکا ،فرهاد صبري ،خليل صداقتپيشه ،محمدرضا قدیر
زاده ،مهربان ميالني ،فرحناز نژادي ،سيدرحمن هاشمي
■ مکانيك :اميربهادر بهادران ،ناصرجماديگلفراني ،حميد یزداني
■ مواد :رابعه شيخزاده ،طيبه كنشلو ،حسن مخلصيان
■ نثرادبيوخاطره :حسين احمدي
■ هنر :صدیقه آجورلو ،پرستو آریانژاد ،مژگان اصالني ،خدیجه بختياري ،مهرانگيز دژآگاه ،جواد رضایيان ،فاطمه صنعتي ،بشري گل
بخش ،رضا مهدوي،حسين احمدي
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راهنماياستفادهازاین 
کتابنامه 
در این راهنما ،اطالعات مربوط به یک كتاب ،به صورت نمونه زیر نشان داده شده است .این اطالعات ضمن معرفي اجمالي
كتاب ،به ما ميگوید كه كتاب چه محتوایي دارد و براي كدام گروه از مخاطبان مناسب است.

این اطالعات به ترتيب شامل موارد زیر است :شماره مدخل كتاب (در این كتابنامه) ،نام خانوادگي و نام مؤلف (یا مؤلفان)،
عنوان مجموعه و عنوان كتاب ،عنوان مترجم یا مترجمان ،محل نشر ،ناشر و سال نشر ،تعداد صفحات ،قطع كتاب ،مخاطب
كتاب و در صورت نياز پایه تحصيلي ،كلمات كليدي و باالخره چکيده كتاب.
براي بيان ديدگاههاي خود درباره اين كتابنامه يا فرستادن كتاب،
به نشاني :تهران ،خيابان كريمخان زند ،خيابان ايرانشهر شمالي ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي ،دبيرخانه ساماندهي منابع
آموزشي و تربيتي مكاتبه يا با شماره تلفن  )021( 88306071تماس حاصل فرماييد.
وبگاه اين دبيرخانه نيز به نشاني:
http://samanketab.roshdmag.ir

آماده دريافت ديدگاههاي شماست.
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کتابهايمناسبدورهفنيوحرفهايوکاردانش


برق
گذارانآنها.تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان.


مخابراتوارتباطاتدوربردوپایه
.1معتمدي ،اسفندیار.
204 .1395ص .وزیري .شابك 9789640810354 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:فناوري اطالعات و ارتباطات ،وسایل ارتباطي 
چکيده:كتاب پيش رو به ارتباط و شکلهاي گوناگون آن ميان انسانها ميپردازد .انگيزه برقراري ارتباط انساني
نيازهاي مادي و معنوي در زندگي است .اختراع تلگراف زندگي انسانها را متحول كرد و ماهوارهها و كامپيوترها یا
فيبر نوري استفاده و كاربرد وسایل ارتباطي را فراگير كردند.اثر حاضر به اهميت آشنایي با مخابرات و جنبههاي علمي
و تاریخي آن براي جویندگان اشاره دارد.
مسئلههاي ناب فيزیك؛ الکتریسيته ،مغناطيس و مدارهاي الکتریکي .تهران:

 .2حسيني ،سيداحمدرضا.
مؤسسه فرهنگي فاطمي238 .1395 .ص .وزیري .شابك 9789643188498 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:المپياد ،آزمونها ،تمرینها 
چکيده :المپياد جهاني فيزیک رقابتي بينالمللي ميان دانشآموزان دبيرستاني است .در این مجموعه سؤالهاي
مطرح شده در مرحله اول المپياد فيزیک ایران به همراه سؤالهاي متنوع دیگر به صورت طبقهبندي آمده است.
مسئلههاي الکتریسيته مغناطيس و مدارهاي الکتریکي با دستهبندي موضوعي و از ساده به سخت و تركيبي مرتب
شدهاند تا عالقهمندان به درک عميقتري دست یابند.

بهداشتوکودکياري
 .3هاشمي ،عصمتالسادات .مِهر ،مدرسه و ایمني .تهران :سيب صادق(ع)100 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786009669325
مخاطب:مدیر /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي:بهداشت ،آموزش ایمني ،محيط زیست 
چکيده:كودكان از اركان توسعه پایدار هر جامعه هستند .موضوعات مرتبط با آنان در زمينه ایمني ،بهداشت مدارس
و شاخص هاي ایمني و بهداشت محيط زیست نيز از ابزارهاي رسيدن به توسعه پایدار است .اثر حاضر در فصلهاي
سه گانه خود با نگاه به بهداشت و سيستم مدیریت وتأمين بهداشت آموزشگاهها ،اهميت و اهداف سالمتي و سامانه
مدیریت بهداشت ،ایمني و محيط زیست ،سعي در ارائه ابعاد ارتقاي كمي و كيفي مدیریت مدارس و ایجاد محيطهاي
فيزیکي ایمن و سالم دارد.
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كسالگي .تهران :مهرسا136 .1394 .ص.
 .4اختياري ،حامد /كشوري ،فاطمه .مغز کودک من از بارداري تا ی 
وزیري .شابك 9786006591711 :
مخاطب:والدین /مشاور /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم كاردانش
کلماتکليدي:مراحل رشد و تحول ،بهداشت 
چکيده :تکامل جسمي و رواني كودک به ميزان زیادي با تحول مغز او مرتبط است .مغز تا پنج سالگي در حال رشد
و تکامل است اما نقش طالیي دوران بارداري و سال نخست پس از تولد در تکامل مغز كودک انکار ناپذیر است .در
این ميان وظيفه والدین در تربيت مغز كودک حتي از سه ماهه دوم بارداري آغاز مي شود .كتاب حاضر در سه بخش
براي دانستن تحول مغز در دوران جنيني و از جمله تاثير مصرف الکل و دخانيات ،مغز نوزاد از تولد تا یک سالگي و
بيماريها مانند فلج مغزي مطالبي بيان مي كند.
.5بخت ،سپيده /اختياري ،حامد .كتابهاي مدیریت بيشخوري و اضافه وزن با بهرهگيري از توانمنديهاي مغزي:
مغزمنوبهانههايپرخوري.تهران :مهرسا120 .1394 .ص .پالتویي .شابك 9786006591759 :

مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:تغذیه ،بيماريها ،آموزش تغذیه 
چکيده:چاقي و پرخوري از معضالت حوزه سالمت است .در كتاب حاضر مسيرها یا روشهایي براي كاهش وزن با
تأكيد بر بهرهگيري از توانمنديهاي مغزي ارایه شده است .از جمله این كه مغز مركز فرماندهي ،ترغيب و كنترل
خوردن است .این اثر در یک مقدمه و سه فصل به بحث مغز و افکار چاق و الغر ،بهانههاي مغز وابسته به خوردن و
چطور پله پله براي تغيير آماده شویم ،پرداخته است.

تربيتبدني
.6یثربي ،سيدمحمدعلي /رمضاني ،فریبرز .آمادگيجسماني.مشهد :ضریح آفتاب96 .1395 .ص .وزیري .شابك:
 9789644299759
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:تربيت بدني ،تمرین ،سالمتي 
چکيده :نکته اساسي در برنامه درسي تربيت بدني مدارس ،دستيابي به سالمت جسمي و تحقق مفهوم حركت از
طریق حركت است .فعاليت هاي مستمر ورزشي همچنين موجب برخورداري از رواني سالمتر و كارامدتر نيز ميشود.
اثر حاضر در سه فصل به حركت شناسي آزمونها ،تمرین و نکاتي براي تمرین در قالب معرفي آزمونهاي دو ،تمرین
با دستگاه و گرم كردن عمومي و اختصاصي و دیگر موارد اشاره كرده است.
.7الریجانيان ،سيدضياالدین .آموزشبدمينتونبهزبانسادهبرايهمههمراهبااصالحاتاینرشته.تهران:
آرادمهر60 .1395 .ص .رقعي .شابك 9789642689217 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:علوم ورزشي ،تربيت بدني ،بدمينتون 
چکيده:بدمينتون ورزشي سرعتي و قدرتي است .این بازي را با یک توپ و یک راكت در هر سن و جنس ،در سالن
یا فضاي آزاد ميتوان انجام داد .این ورزش هم به صورت یک نفره و هم دو نفره انجام ميشود .در این اثر همچنين به
قوانين ،نحوه انجام دادن و تاریخچه ورزش بدمينتون اشاره شده است.
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 .8دوسيل ،خواكویين .اختالالت خوردن در ورزشکاران .پویان ثابت .تهران :ورزش320 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9786007356524 :
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:تغذیه ،تربيت بدني ،آسيب هاي ورزشي 
چکيده:كتاب حاضر در ه شت فصل به عوامل زیربنایي یا پنهاني شيوع اختالالت خوردن در ورزشکاران پرداخته
است .همچنين نشان مي دهد رفتار آسيب زاي كنترل وزن در طيف گستردهاي از ورزش ها قابل مشاهده است .یکي
از مهمترین انگيزهها براي پنهان كردن اختالل ،احساس شرم است .تنوع موارد اختالل خوردن گویاي این است كه
درمان هر ورزشکار باید"فردي"باشد.
بردوباخت:نکاتيدرروانشناسيفوتبال.تهران :ورزش152 .1395 .ص.

.9خداداد ،حميد /خداداد ،شعله.
رقعي .شابك 9786007356456 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:مسابقات ورزشي ،فوتبال ،روانشناسي شخصيت 
چکيده:در سالهاي اخير ،روان شناسي ورزشي در رمز گشایي عملکرد ضعيف بازیکنان فوتبال از نظر جسماني ،فني
و فيزیولوژیک نمود خوبي داشته است .نقش روان شناسي ورزشي در مدیریت و كاركرد بازیکنان در ردههاي سني
گوناگون نيز مهم است .مربي فوتبال نيز با بررسي شخصيت بازیکنان به تفاوتهاي فردي پي ميبرد و ميتواند خشم
را كاهش و توانمنديها را افزایش دهد.
 .10یعقوبپور ،اميد /دانشثاني ،كاظم .كتابهاي استعدادیابي ورزشي :بسکتبال ویژه مربيان و دانشآموزان.
تهران :آبرنگ64 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786002526144 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:بسکتبال ،علوم ورزشي ،تربيت بدني 
چکيده:ورزش گروهي بسکتبال با دو تيم و براي عبور دادن توپ از حلقه تور حریف انجام مي شود .جيمزنایسميت
در سال1891در امریکا این ورزش را ابداع كرد .ورزشهاي گروهي به تقویت توان برقراري روابط اجتماعي باال و پيدا
كردن اعتماد به نفس كمک ميكنند .اثر حاضر ضمن توضيح درباره زمين و تجهيزات این ورزش ،به توضيح مقررات
بازي و آسيبهاي شایع در بسکتبال ميپردازد .عکس چند بازیکن معروف ایراني و خارجي این ورزش نيز در انتهاي
كتاب منتشر شده است.
تربيتبدني در خانه ،مدرسه و فضاهاي تفریحي .محمدعلي زبردست،

 .11بایل ،جان /كلوئت ،بتي.
سجادحاجيزاده .مشهد :ضریح آفتاب228 .1395 .ص .وزیري .شابك 9789644298783 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:آسيبشناسي ،تربيت بدني 
چکيده:جنبش و حركت از ویژگيهاي انسان است و ریشه در فطرت او دارد .اثر مصور حاضر تعدادي بازي مهيج را
معرفي ميكند كه در فضاهاي تفریحي-ورزشي یا خانه ميتوان آنها را انجام داد .فصل اول دورنمایي از طرح
درسهاي ساالنه برايكالسهاي تربيتبدني و آموزش بازي براي افزایش درک آنها به دست ميدهد .در فصلهاي
بعد اهميت گرم كردن ،سرد كردن و حركات كششي به اختصار بيان ميشوند و تا پایان فصل هشتم چگونگي
بازيهاي هدفگيري ،تهاجمي ،توپ و توري و ایروبيک شرح داده ميشود.
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کتاب
فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درسي دوره فني و حرفهاي و كاردانش

 .12كميته پزشکي فيفا .تغذیه براي فوتبال :راهنماي عملي خوردن و آشاميدن براي سالمتي و بهبود
عملکرد.كيوان مرادیان .تهران :ورزش112 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786007356609 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:آموزش تغذیه ،رژیم غذایي ،ورزش 
چکيده :بازیکنان فوتبال نيز مانند دیگر ورزشکاران نيازهاي تغذیهاي خاص و در موقعيتهاي خاص دارند.
ویژگيهاي هر بازیکن با بازیکن دیگر متفاوت است .بنابراین ،رژیم غذایي یکساني وجود ندارد كه بتواند به نيازهاي
تمام بازیکنان در هر شرایطي پاسخ دهد .این كتاب در پي آن است كه اطالعات مورد نظر را به نوعي طراحي كند كه
بازیکنان ،مربيان و داوران ،با آخرین نتایج پژوهشهاي تغذیه ورزشي آشنا شوند .چگونگي خوردن ،آشاميدن و تأمين
انرژي از بخشهاي این كتاب است.
تغذیهوسازگاريهايورزشي.تهران :ورزش296 .1395 .ص.

.13براري ،عليرضا /شيرعلي ،سعيد /دانغيان ،سوانا.
رقعي .شابك 9786007356630 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم كاردانش
کلماتکليدي:راهنماي آموزشي ،رژیم غذایي ،تربيت بدني 
چکيده:كتاب حاضربه موضوع اهميت تمرینات بدني در حفظ آمادگي جسماني ميپردازد و اشاره دارد كه رژیم
غذایي مناسب به حفظ تناسب اندام ،دامنه حركتي مفاصل و كاهش احتمال آسيب دیدگي و تقویت سيستم ایمني
بدن كمک ميكند .اما تغذیه مناسب شامل رژیمي است كه اساساً گياهي ،كم چربي ،كمچربي ،پركربوهيدرات و از
نظر پروتئين كافي باشد.
.14بالیث ،الكرو .تمریناتقدرتيبرايافزایشسرعتشنا.احمد ابراهيمي عطري ،محسن علي دارچيني ،بهادر
عزیزي .مشهد :استاد172 .1395 .ص .وزیري .شابك 9786006636177 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:تربيت بدني ،آسيب هاي ورزشي ،علوم ورزشي 
چکيده :انسان از دیرباز شنا را آموخته است.در این ورزش تمامي عضالت و مفاصل به شيوهاي منحصر به فرد درگير
است .آن چه باعث ميشود یک شناگر قادر به دستيابي به سرعت و توانایي در آب شود ،همانا قدرت و تمرین است.
در این زمينه و در كتاب پيش رو مؤلف به مطالبي براي سریعتر شدن ،حركات عضالني ،تمرینات تخصصي و
اندازهگيري پيشرفت شناگران اشاره كرده است.
.15گلپایگاني ،مسعود /خرميمقدم ،محمد /طهماسبي ،آیت .حرکاتاصالحي.تهران :بامدادكتاب /ورزش.1394 .
272ص .وزیري .شابك 9789648131994 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:فعاليتهاي حسي  -حركتي ،تربيت بدني 
چکيده:موضوع مطالعه در حركات اصالحي و درماني ،بررسي ضعفها و ناتوانيهایي است كه به دليل عادات حركتي
نامناسب ،نژاد و فقر حركتي ،ساختار اسکلتي ،عضالني ،عصبي را تحت تأثير قرار داده است و دچار اختالل ميكند.
حركات اصالحي مجموعه تمرینات و فعاليتهاي منظم و هدفمندي هستند كه به قصد شناسایي و رفع ناتوانيهاي
جسماني و رواني ،بر مبناي اصول علمي ،طراحي و زیر نظر متخصص در دورههاي زماني و تکراري مناسب اجرا
ميشوند.

10

نامهفنيوحرفهايوکاردانششماره16


کتاب
فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درسي دوره فني و حرفهاي و كاردانش

 .16برگر،كارن .كتابهاي راهنماي كاربردي :راهنماي کاربردي کوهپيمایي و طبيعتگردي .سامان شاهينپور.
تهران :مهرسا290 .1394 .ص .پالتویي .شابك 9786006591575 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:تربيت بدني ،سالمتي ،محيط زیست 
چکيده:كوهپيمایي از شاخههاي ورزش كوهنوردي است و دوستداران طبيعت و پيمایش كنندگان كویر و جنگل را
به خود جلب ميكند .بنابراین برنامه ریزي علمي و صحيح در این ورزش ،عالوه بر سالمت جامعه و پایداري فعاليت
ورزشي ،موجب حفظ حریم شکننده طبيعت نيز ميشود .كتاب حاضر در شش فصل به طورمشروح و مصور به توضيح
پوشاک ،وسایل ،برنامهریزي حركت ،اردو زدن ،چالشها و كمکهاي اوليه در ورزش كوهنوردي پرداخته و ضمن آن
دورههاي آموزشي رسمي فدراسيون را نيز معرفي كرده است.
 .17ویلسون ،اد /جونز ،گارث .راهنماي گام به گام براي پيشگيري ،تشخيص و درمان آسيبهاي ورزشي.
اميرحسين براتي ،سيدمحمد حسيني ،ندا رضوانخواه ،علي پشابادي .تهران :ورزش266 .1394 .ص .رحلي .شابك:
 9786005796889
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ورزش ،آسيب هاي ورزشي ،پيشگيري 
چکيده :هنگام فعاليت ورزشي فشارهایي بر بدن وارد ميشوند كه ممکن است از عملکرد كامل و صحيح بدن
جلوگيري كند .این موارد آسيب ورزشي ناميده ميشوند و براي درمان به استراحت نياز دارند .آسيبهاي ورزشي به
دو نوع حاد و مزمن تقسيم ميشوند .عوامل آسيبزا نيز دامنهاي از فعاليتهاي تکراري با تکنيک ضعيف و استفاده از
وسایل نامناسب یا با فشار بيش از حد را شامل ميشوند .كتاب در ضمن آوردن تصاویر به همراه متن ،به شرح
تعدادي از این آسيبها پرداخته است.
.18فدراسيون بينالمللي فوتبال (فيفا) .راهنمايمربيگريفوتسالفيفا.مجيد مرادي ،سيدمحمد عروجي .تهران:
ورزش120 .1394 .ص .وزیري .شابك 9786007356326 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:علوم ورزشي ،تربيت بدني ،تمرینها 
چکيده:ورزش فوتسال یا فوتبال سالني از 1930ابداع شد و اولين مسابقه جهاني آن در سال1982به انجام رسيد.
توسعه این ورزش در گرو محوریت آموزش علمي آن است .این بازي در فضاي بسته یا باز در زميني كوچکتر از
زمين فوتبال ،با قوانين و توپ خاص و پنج بازیکن ،انجام ميشود .این كتاب در هشت فصل به مرور تاریخچه،
ویژگيها ،روششناسي ،تکنيک ،تاكتيک ،آمادهسازي بدني ،دروازهبان و برنامهریزي ساالنه ميپردازد.
.19ماركس ،رابرتجي /ميکلهباست ،گریس /بویل ،برایاندبليو .رباطصليبيقدامي()ACLراهنمايپيشگيري،
درمان و بازتواني شدیدترین آسيبهاي ورزشي زانو .مجتبي ابراهيمي وركياني ،محمدرضا سيدي .تهران:
ورزش168 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786007356555 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:آسيب هاي ورزشي ،درمان ،علوم پزشکي 
چکيده:آسيب رباط صليبي قدامي در زمره آسيبهاي شدید ورزشي است .پيشگيري از این معضل باید در اولویت
برنامهها و تمرینهاي ورزشکاران قرار گيرد ،زیرا در صورت رعایت نکردن ،هزینههاي باالیي را به افراد تحميل
ميكند .این آسيب ميتواند ویران كننده حس عزت نفس و سالمت ورزشکاران نيز باشد .نویسنده ضمن توضيح
درباره این آسيب ،شيوههاي درمان و برنامه تمریني براي بازگشت به زمين مسابقه را نيز معرفي مي كند و شرح
ميدهد.
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کتاب
فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درسي دوره فني و حرفهاي و كاردانش

 .20احساني ،محمد .روش استعدادیابي در فوتبال .تهران :ورزش152 .1394 .ص .رقعي .شابك:
 9786007356142
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:فوتبال ،استعدادیابي ،مسابقات ورزشي 
چکيده:گسترش سریع فوتبال در سطح جهان آن را به رویدادي بزرگ تبدیل كرده است .در نگاه امروزي ،فوتبال
فراتر از یک ورزش و به عنوان یک صنعت مطرح است كه ارتقاي كمي و كيفي آن به نيروهاي متخصص و همين طور
استعدادیابي نياز دارد.
.21اید ،جيمز .كتابهاي داميز ،كاربردي و سودمند :شطرنج.FOR DUMMIESهنگامه خدابنده .تهران :آوند
دانش352 .1395 .ص .وزیري .شابك 9786007022757 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:بازيهاي فکري ،مسابقات ورزشي ،بازي و سرگرمي 
چکيده:در اثر پيش رو بيان ميشود شطرنج بهترین بازي اي است كه انسان ابداع كرده است .در این كتاب قواعد و
ریزهكاريهاي بازي شطرنج از جنبههاي مختلف توضيح داده شده است .زمان و لوازم بازي از عناصر مهم این
بازي(ورزش) هستند .با مطالعه بخشهاي شش گانه كتاب ميتوان با مباني ،تکنيکها و تاكتيکها و اصطالحات
شطرنج آشنا شد.
.22بالیث ،الكرو .شناراقورتبده.محسن علي دارچيني ،مرتضي آهنچي .مشهد :استاد264 .1395 .ص .وزیري.
شابك 9786006636184 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:تربيت بدني ،آسيب هاي ورزشي 
چکيده :علم شنا ،درک حركت بهتر در آب است و زماني شناي كارآمد به دست ميآید كه شناگر از طریق اقتصادي
شناكردن ،انرژي خود را حفظ كند .نگارنده به همين دليل با ذكر روشهاي تمریني براي به دست آوردن مهارت در
شنا ،دریلها یا مهارت هاي تمرین شنا از جمله تمرین ریکاوري ،تمرینات محوري و تنفسي را در هفت فصل توضيح
داده است.
 .23فدراسيون بينالمللي فوتبال (فيفا) .فوتبال پایه :فدراسيون بينالمللي فوتبال ( ..)FIFAمصطفي زارعي،
مجتبي ابراهيمي وركياني ،محمدرضا محمودخاني .تهران :ورزش224 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786007356388
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:فوتبال ،فوتبال پایه 
چکيده:كتاب حاضر برنامههاي فوتبال پایه فيفا براي دختران و پسران  6تا12سال را در قالب طرحهاي مخصوص
مدرسه ،جامعه و باشگاه معرفي ميكند .فوتبال ورزشي پر مخاطب است كه ارتقاي نظاممند و پایهاي آن از
اولویتهاي فيفا محسوب مي شود .به همين دليل ،هدف اصلي و عناصر مهم فوتبال پایه در این كتاب تعامل داشتن،
روحيه تيمي ،یادگيري از طریق بازي (درحاليكه به وسيله مربي هدایت ميشود) ،و نيز گرد هم آوردن حد اكثر افراد
ممکن معرفي شده اند.
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کتاب
فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درسي دوره فني و حرفهاي و كاردانش

.24یعقوبپور ،اميد /دانشثاني ،كاظم .كتابهاي استعدادیابي ورزشي :فوتبالویژهمربيانودانشآموزان.تهران:
آبرنگ56 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786002526137 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:تربيت بدني ،علوم ورزشي ،تمرینها 
چکيده:فوتبال ورزشيگروهي است كه از چندین سده پيش از ميالد در چين ،یونان و روم رواج یافت .فوتبال مدرن
از 1866در انگلستان شکل گرفت .ورزشهايگروهي از جمله فوتبال ،براي افزایش روحيه همکاري مؤثرند .این ورزش
در زميني مستطيل شکل با توپ انجام ميشود و روش امتيازدهي به این شيوه است كه به لحاظ قانون بازي تمام
توپ از روي خط دروازه عبور كند .كتاب حاضر ،عالوه بر شرح قوانين ،به آسيبهاي شایع ،كمکهاي اوليه درماني و
انواع ضربهها و خطاها در فوتبال مي پردازد.
 .25یعقوبپور ،اميد /دانشثاني ،كاظم .كتابهاي استعدادیابي ورزشي :فوتسال ویژه مربيان و دانشآموزان.
تهران :آبرنگ48 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786002526151 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:علوم ورزشي ،تمرینها ،تربيت بدني 
چکيده :فوتسال ،ورزشي گروهي است كه در سال 1930در اروگوئه ابداع و معرفي شد .از فایدههاي این گونه
فعاليتها دستيابي به حس تعهد ،اعتماد به نفس و برقراري روابط اجتماعي است .این ورزشها بعد ازپنج شش
سالگي براي كودكان مناسبترند .فوتسال نيز قوانيني دارد و در زميني به اندازه 25در16تا 42در25متر انجام
ميشود .این كتاب به توضيح قواعد فوتسال مانند مقررات زماني ،كرنر و خطاها پرداخته است.
 .26فدراسيون بينالمللي فوتبال (فيفا) .قوانين و مقررات فوتسال .ابراهيم عليدوستقهفرخي .تهران :ورزش.
72 .1394ص .رقعي .شابك 9786007356241 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:تربيت بدني ،علوم ورزشي ،فوتسال 
چکيده:كتاب به این بحث ميپردازد كه ورزش فوتسال از پر طرفدارترین ورزشهاي دنيا به شمار ميرود و لزوم
دانستن و استفاده از مقررات آن در برگزاري مسابقات مهم است .این قوانين كه در فصول پنجگانه كتاب آمدهاند،
پيچيده نيستند ،اما ورزشکاران و مربيان باید از آنها اطالعات كافي و مناسب داشته باشند.
.27نوربخش ،ناصر .متدولوژيتمریناتکشتي:مبانيروششناسيطراحيتمریناتکشتي.تهران :ورزش.
320 .1394ص .وزیري .شابك 9786007356357 :
مخاطب:هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:تربيت بدني ،علوم ورزشي ،تمرینها 
چکيده :با توجه به مباني علمي و عملي كشتي به عنوان یک ورزش وابسته به وزن ،نياز به افزایش قدرت و توده
عضالني در آن دیده مي شود .در این صورت هر چه كشتيگير در گروه سبک وزن تر ي قرار گيرد ،احتمال موفقيت
او بيشتر است.بنا بر این ،كتاب تأكيد ميكند كه موفقيت ق هرمانان و مربيان بستگي به طراحي و برنامه ریزي صحيح
تمریناتي دارد .مباني متدولوژي تمرینات ،طبقه بندي انواع طرح هاي تمریني ساالنه ،زمان بندي تمرین و دیگر
موارد ،بحثهایي است كه هفت فصل این اثر را تشکيل مي دهد.
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کتاب
فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درسي دوره فني و حرفهاي و كاردانش

.28احمدي قرائي ،مریم /حيدري ،زكيه .معجزهورز شورژیمعلميوکاربردي:آنچهکهقبلازهراقدامي
برايکنترلوزنبایدبدانيد.تربت حيدریه :افرا تربت231 .1395 .ص .وزیري .شابك 9786008427117 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز /سایر كارشناسان 
پایهتحصيلي:دهم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:تربيت بدني ،آسيب هاي ورزشي 
چکيده :زندگي سالم و آمادگي جسماني از اهميت زیادي برخوردار است اما بيشتر مردم به بي تحركي یا كم تحركي
تمایل دارند .كتاب حاضر با اشاره به مقدمات شروع ورزش صحيح ،تغذیه مناسب ،نحوه تمرینات و تقویت عضالت و
آثار مثبت آن ،و نيز به اثرات تمرینهاي نادرست ،رژیم غذایي خطرناک و كاهش وزن پرداخته است.
.29یعقوبپور ،اميد /دانشثاني ،كاظم .كتابهاي استعدادیابي ورزشي :واليبالویژهمربيانودانشآموزان.تهران:
آبرنگ48 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786002526113 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:تربيت بدني ،علوم ورزشي ،واليبال 
چکيده:واليبال ورزشي گروهي است كه در سال 1895ویليامجي.مورگان در امریکا آن را معرفي كرد .زمين بازي
این ورزش به شکل مستطيلي در ابعاد18در9متر است كه باید صاف و به رنگ روشن باشد .كتاب حاضر با بيان اهداف
و فواید ورزشهاي گروهي ،تجهيزات و مقررات این بازي را توضيح ميدهد .عکس چند بازیکن مطرح واليبال ایران و
جهان در انتهاي كتاب درج شده است.
.30یعقوبپور ،اميد /دانشثاني ،كاظم .كتابهاي استعدادیابي ورزشي :هندبالویژهمربيانودانشآموزان.تهران:
آبرنگ56 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786002526120 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:علوم ورزشي ،تربيت بدني ،هندبال 
چکيده:هندبال ورزشيگروهي است كه با دو تيم و بک توپ انجام ميشود .هر تيم هفت بازیکن دارد .در این بازي
باید طبق مقررات توپ را وارد دروازه حریف كرد .كتاب حاضر مشخصات زمين این بازي و قوانين و شيوههاي
گرمكردن یا انجام دادن كمکهاي اوليه درماني در این ورزش را در بر دارد .همچنين ،تصاویر چند بازیکن خارجي و
ایراني را نيز آورده است.

حسابداريوبازرگاني
.31كالينز ،جيم .ازخوببهعالي.ليال رضيئي .تهران :آرایان336 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786007133750 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:بازاركار ،فناوري ،عناصر مدیریت 
چکيده :رساندن سطح كسب و كار از خوب به عالي نيازمند مراحلي است .چرا برخي شركتها پيشرفت ميكنند و
برخي نه؟نگارنده با مقایسه وضعيت خوب و عالي در فضاي كسب و كار در نه فصل به تعریف مفاهيم خوب و عالي در
این فضا پرداخته است .سپس در ادامه ،مباحث سطح پنجم رهبري ،در نظر گرفتن افراد ،رویارویي با حقایق ناخوش
آیند ،مفهوم خارپشتي ،فرهنگ انضباط،شتاب دهندههاي فناوري چرخه رشد را نيز تبيين كرده است.
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کتاب
فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درسي دوره فني و حرفهاي و كاردانش

 .32پروپات ،ليویانا .الف مثل اقتصاد .كریم آقامحمدي ،ژینا آقامحمدي .تهران :بورس168 .1395 .ص .وزیري.
شابك 9786007872093 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:پول ،مدیریت مالي ،اقتصاد 
چکيده :اقتصاد علمي است كه موضوع انتخاب ميان احتياجات انسان را در شرایط محدودیت ابزار الزم براي برآوردن
آنها ،بررسي مي كند.اصول علم اقتصاد با تحوالت اجتماعي و سياسي پيوند دارد و حتي موضوعاتي مانند مدیریت
خانه و خانواده را نيز در بر ميگيرد .كتاب حاضر به زباني ساده مي گوید كه اقتصاد جزیي از زندگي روزانه همه است
و آموزش آن براي نوجوانان نيز مهم است .سکه ،بانک ،قيمت ،داد و ستد و توسعه از مطالب این كتاب مصور است.
 .33وانقي ،محمد .حبيب خدا .تهران :مؤسسه فرهنگي آرمان رشد136 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786007633977
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:كار و زندگي ،زندگي اسالمي ،فعاليتهاي اجتماعي 
چکيده:كسب روزي حالل از دید همگان داراي اهميت است .كسب از نظر قرآن آداب و شرایطي دارد .نگارنده در
كتاب پيش رو در سه فصل به معرفي مصاد یق كسب و كار ،انواع كسب و آثار كسب حالل و نتایج آن در زندگي
انسانها ميپردازد.
 .34جانسون ،روي /ایتون ،جان .راز مدیران برنده و كاركنان موفق :راز مدیران برنده و کارکنان موفق:
تاثيرگذاريبردیگران.افسانه زماني مقدم ،پریسا زماني فراهاني .تهران :سخنکده116 .1394 .ص .رقعي .شابك:
 9786007742075
مخاطب:مدیر /دانشجومعلمان /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:مهارت هاي رفتاري ،مدیریت نيروي انساني ،كار و زندگي 
چکيده:نویسنده این اثر معتقد است ،در صورت تأثيرگذاري بر دیگران ميتوان حمایت و تعهد آنها را به خود جلب
كرد .در این صورت است كه توان بالقوه آدمي در موفقيت افزایش ميیابد .كتاب به حوزه رفتار سازماني بر اساس
محور تاثيرگذاري بر دیگران نيز اشاره دارد كه یک نتيجهاش كسب قدرت و اعتبار براي مدیر است.
.35هولدن ،رابرت /رنشاو ،بن .راز مدیران برنده و كاركنان موفق :رازمدیرانبرندهوکارکنانموفق:تعادلميان
کار و زندگي .افسانه زماني مقدم ،پریسا زماني فراهاني .تهران :سخنکده124 .1394 .ص .رقعي .شابك:
 9786007742082
مخاطب:مربي /مدیر /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:مهارتهاي رفتاري ،كار و زندگي ،تعادل 
چکيده:در حوزه رفتار سازماني مهم این است كه كدام رفتارهایي در چارچوب تأمين اهداف سازمان صورت گيرد.
كتاب حاضر در ارتباط با تعادل ميان كار و زندگي ،به اهميت برقراري این وضعيت در ایجاد دركي معنادار از موفقيت
ميپردازد و مشخص ميسازد كه چگونه ميتوان با تجدید نظر در چشماندازها و اهداف زندگيكرد.
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کتاب
فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درسي دوره فني و حرفهاي و كاردانش

.36هلر ،رابرت .راز مدیران برنده و كاركنان موفق :رازمدیرانبرندهوکارکنانموفق:دستيابيبهتعالي.افسانه
زماني مقدم ،پریسا زماني فراهاني .تهران :سخنکده112 .1394 .ص .رقعي .شابك 9786007742068 :
مخاطب:مدیر /دانشجومعلمان /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:مهارت هاي رفتاري ،تعالي سازماني ،مهارت رهبري 
چکيده:نویسنده در این اثر ميگوید ،دستيابي به تعالي در محيطهاي كاري نيازمند داشتن مهارتهاي فردي و
مهارتهاي عملي است .چگونگي نگرش به شغل و اعتماد به نفس نيز در این بين اهميت بسزایي دارد و ميتواند
مدیر با كفایت را از ممتاز باز شناسد.
.37آقازاده ،محرم .مجموعه كتابهاي مهارتي براي اوليا :سوادماليبرايکودکان:راهنمايآموزشسوادمالي
براياوليا.تهران :مرآت96 .1394 .ص .پالتویي .شابك 9786007977316 :
مخاطب:والدین /هنرآموز 
کلماتکليدي:آموزش خانواده ،مدیریت مالي ،پول 
چکيده :امروزه سواد و توانایي خواندن و نوشتن بخشي از انواع سواد عاطفي ،ارتباطي ،رسانهاي ،تربيتي و رایانهاي
است.آموزش و ارتقاي مدیریت خانواده از راههاي مشاركت خانواده در فعاليتهاي آموزشي بسيار اهميت دارد.آموزش
سواد مالي به كودكان و نوجوانان مي تواند دشواري هاي مدیریت مالي این طيف را رفع كند و حتي به آن ها در
آینده و بازار كار یاري برساند .بخشهایي از این كتاب به تصميم گيري مالي ،كسب پول و پس انداز پرداخته است.
 .38آقازاده ،محرم .مجموعه كتابهاي مهارتي براي اوليا :سواد مالي براي نوجوانان :راهنماي آموزش سواد
ماليبراياوليا.تهران :مرآت96 .1394 .ص .پالتویي .شابك 9786007977323 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم
کلماتکليدي:پول ،آموزش خانواده ،مدیریت مالي 
چکيده:در تعریف مقدماتي ،سواد را توانایي خواندن و نوشتن دانستهاند .امروزه این توانبخشي از انواع سواد عاطفي،
ارتباطي ،رسانهاي ،تربيتي و رایانهاي است.آموزش و ارتقاي مدیریت خانواده از راههاي مداخله خانواده در فعاليتهاي
آموزشي بسيار اهميت دارد .آموزش سواد مالي به كودكان و نوجوانان ميتواند دشواريهاي مدیریت مالي این گروه را
رفع كند و حتي به آنها در آینده و بازار كار یاري برساند .بخشهایي از این كتاب به هدف گزیني مالي ،پول
درآوردن و برنامهریزي براي هزینه كردن ميپردازد.
کافيشاپباریستا.تهران :پل212 .1394 .ص .وزیري .شابك 9789649944067 :

.39زعفري ،فرهود.
مخاطب:والدین /دانشجومعلمان /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم
کلماتکليدي:تغذیه ،خانهداري 
چکيده :كافي شاپ یا قهوه سرا مکاني عمومي است كه در آن انواع نوشيدنيهاي گرم و سرد مثل قهوه ،چاي،
دمنوش ،گالسه ،اسموتي ،آبميوه و دسر عرضه مي شود .در این كتاب به تاریخچه پيدایش قهوه ،چگونگي برشته
كردن قهوه و انواع قهوه ساز و وسایل مورد نياز قهوه خوري اشاره شده است .طرز تهيه انواع ميلک شيک ،بستني و
انواع كيکهاي كافي شاپ و دسر نيز از محتواهاي كتاب است .انواع ساندویچها و گالسهها نيز در این اثر معرفي
شدهاند.
 .40صالحي ،الهام /خاموشي ،ناهيد .مسئول سفارشات .تهران :مؤسسه فرهنگي منادي تربيت180 .1395 .ص.
رحلي .شابك 9786003900790 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم كاردانش
کلماتکليدي:مدیریت و سازماندهي ،حسابداري ،خرید و فروش 
چکيده :اثر پيش رو به بررسي عملکرد انواع خرید و فروش و نحوه انبار ،صدور و ورود كاالها و آشنایي با مهرها و
فرمهاي مورد نياز در حسابداري كاال ،انبار و سفارشات مي پردازد.
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کتاب
فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درسي دوره فني و حرفهاي و كاردانش

 .41پژوهنده ،محمدحسين .نظام مدیریت علوي .مشهد :دانشگاه علوم اسالمي رضوي464 .1395 .ص .وزیري.
شابك 9786007044179 :
مخاطب:مدیر /هنرآموز 
کلماتکليدي:عناصر مدیریت ،فرهنگ اسالمي ،حکومت اسالمي 
چکيده" :نظام مدیریت علوي "درامدي بر رهبري كوتاه امام علي(ع) است كه در آن الگوي مدیریت كشوري و منابع
انساني ،مباني و اهداف ،برنامه و ساختار و موانع و مواضع نظام رهبري ایشان نگاشته شده است .مؤلف همچنين
جایگاه خرد و قانون در نظام مردم ساالر دیني ،شایسته ساالري ،مفهوم آزادي ،مدارا و قاطعيت در حاكميت و عوامل
تأثير گذار بر رفاه اجتماعي را بيان كرده است.
.42كاپال ،جانجي .كتابهاي داميز ،كاربردي و سودمند :وارداتوصادرات.FOR DUMMIESكامبيز طاهري
كوزهكناني .تهران :آوند دانش302 .1395 .ص .وزیري .شابك 9786007022764 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:عقود ،اقتصاد ،بازاركار 
چکيده:كتاب واردات و صادرات به نحوه راه اندازي یک دفتر كار براي تجارت بينالمللي ،نحوه یافتن كاال براي
واردات و صادرات و نحوه شناسایي بازارهاي هدف و مشتریان( طي قوانين و مقررات مربوطه) مي پردازد .همه اینها
تابعي از نحوه درخواستها و تهيه اسناد و فرایند مذاكرات بينالمللي است .این اثر در شش بخش به مسائل تجارت
اشاره دارد و برنامهریزي در این زمينه را مهم ارزیابي ميكند.
 .43حقيق ،رامش .هوش معنوي در کسب و کار .اصفهان :فرهنگ مردم296 .1395 .ص .وزیري .شابك:
 9789641882817
مخاطب:مدیر /هنرآموز 
کلماتکليدي:اقتصاد ،هوش ،خودآگاهي 
چکيده :هوش معنوي همان خردمندي فرزانگاني است كه آرامش ذهن ،ارتباط با درون و رسيدن به خرد ناب انساني
را در پي دارد .این مفهوم بنابر محتواي كتاب ،در هر جنبه زندگي فردي و اجتماعي انسان مؤثر است اما در عملکرد و
توسعه روابط سازماني عميق ،و تأثير آن در موفقيت كسب و كار بسيار چشمگيرتر است .كتاب در  7فصل به بيان
ابعاد هوش معنوي و نحوه افزایش كيفي آن بر رفتار و عملکرد سازماني تا رضایت شغلي و مدیریت زندگي در سطوح
و مراكز گوناگون ميپردازد و ابزارهاي سنجش این زمينهها را معرفي ميكند.

داستان
آبشاریخ.محبوبه نجفخاني .تهران :افق384 .1394 .ص .رقعي .شابك 9786003531383 :

.44كربي ،متيو جي.
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:سوم ،دهم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،داستانهاي حادثهاي 
چکيده«:آبدره» در حال یخ زدن است« .سولویگ» با خواهر و برادرش در قلعه هستند و منتظر آذوقه .تنها بُز قلعه،
دیگر شير نميدهد و سبزیجات هم در حال اتمام است .روزها به تمرین ميگذرد و شبها با غذاي بخور و نميري
خودشان را سير ميكنند و همچنان منتظرند .روزي كشتياي ميبينند كه در حال نزدیک شدن است .همه از
خوشحالي فریاد ميكشند؛ ولي. ...
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 .45وندرپول ،كلر .اقيانوسي در ذهن .عطيه الحسيني .تهران :پرتقال296 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786008111726
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده:این داستان درباره پسري است كه پدرش دریانورد است .پدر بيشتر در سفر بوده و پسر با مادرش بزرگ
شده است .آنها هيچ شناختي از هم ندارند .با مرگ مادر ،پسر مجبور است در محل كار پدر ،زندگي كند و به مدرسه
برود .پسر در مدرسه با پسري به نام « ارلي اودن» آشنا ميشود و. ...
.46گرهم ،كنت .كالسيکهاي خواندني :باددردرختانبيد.آرزو احمي .تهران :پيدایش312 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9786002964045 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:داستانهاي حيوانات ،ادبيات ملل ،داستانهاي بلند 
چکيده :موش كور و موش رودخانه ،بسيار مؤدب و محترم هستند؛ اما وزغ هميشه در حال ماجراجویي و خرابکاري
است .حيوانات جنگل هر كاري ميكنند تا وزغ سر عقل بياید؛ ولي موفق نميشوند .سرانجام تصميم ميگيرند او را
زنداني كنند؛ اما این پایان ماجرا نيست.
.47احمدي ،حسن .بازيدوم.تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان226 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786000104498
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:داستانهاي تخيلي ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده:شخصيتهاي رمان جدید مادربزرگ نوههایش هستند .در واقع مادربزرگ یک بازي را با نوههایش شروع
كرده است؛ ولي داستان به شکل دیگري پيش ميرود و مادربزرگ و نوههایش به موجودات دیگري تبدیل ميشوند.
شخصيت اصلي داستان ،دخترک ژوليدهاي است كه هر بالیي بخواهد ،سر قهرمانهاي داستان ميآورد.
.48هاجسونبرنت ،فرنسس .كالسيکهاي خواندني :باغمخفي.آرزو احمي .تهران :پيدایش416 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9786002964014 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده«:مري»  10سال دارد و در هندوستان به دنيا آمده است .پدر و مادر مري سخت مشغول زندگي هستند و
فرزند خود را فراموش كردهاند و مري دختري خودخواه و بي ادب و لجوج بار آمده است تا اینکه پدر و مادرش بر اثر
بيماري از دنيا ميروند .مري به راهبي سپرده ميشود و بر اثر اتفاقاتي سر از خانه عمویي درميآورد كه تا به حال او
را ندیده است.
باغنيمهشبتام.سحرالسادات رخصتپناه .تهران :قدیاني.1395 .

.49پيیرس ،فيليپا .رمانهاي كالسيک نوجوان:
248ص .رقعي .شابك 9786002517609 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده:برادر تام سرخک گرفته و تام مجبور است به خانه خالهاش برود .خانه آنها موضوع جالبي براي تام ندارد .او
متوجه ساعت دیواري قدیمي گوشه سالن آپارتمان ميشود كه در نيمهشب 13ضربه ميزند .درِ انتهاي سالن طبقه
پایين ،به باغي باز ميشودكه تام از آن خبر ندارد .صاحب خانه كل ماجراي باغ را براي تام تعریف ميكند.
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.50فاكس ،پائوال .بردهرقصان.مصطفي رهبر .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان168 .1395 .ص.
رقعي .شابك 9786000103774 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده:یکي از سياهترین صفحات تاریخ بشري ،بردگي و بردهداري بوده است .این امر همواره ادعاي مبني بر اشرف
مخلوقات بودن انسان را زیر سؤال برده است .در این كتاب خواننده به همراه كودک سياهپوستي كه براي بردگي
ربوده شده و به سرزمين دیگري انتقال ميیابد ،همراه شده و شاهد رنجهاي باورنکردني آنها در طول چنين سفرهاي
طاقتفرسایي ميشود.
هاهمميخندند.تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان136 .1395 .ص .رقعي.


بنفشه
.51افتخار ،رفيع.
شابك 9786000104139 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان ،مهارتهاي ارتباطي 
چکيده:این رمان به موضوع دوستي دو دانشآموز به نامهاي «امير» و «طاها» ميپردازد .طاها در حادثهاي توان راه
رفتن را از دست ميدهد و نياز به كمک دارد .امير تالش ميكند تا ضمن اميد دادن به او ،دوستياش را در حق طاها
تمام و كامل انجام دهد.
 .52شجاعي ،سيد علي .به بلنداي آن ردا .تهران :كتاب نيستان216 .1394 .ص .رقعي .شابك:
 9789643378080
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات دیني ،داستانهاي بلند ،امامان ،نوجوانان 
چکيده:این كتاب داستان آخرین سالهاي زندگي امام رضا (ع) است .مأمون به كمک فضل ،وزیرش ،براي ارتقاي
جایگاه خود نزد شيعيان و آرام كردن اوضاع ،امام رضا (ع) را به مرو ميآورد .امام (ع) در مدت دو سال با نمایندگان
ادیان دیگر مباحثههایي كرده و بسياري را مسلمان ميكند .آوازه علم و دیانت امام در همه جا ميپيچد.
 .53منتظرظهور ،فریبا .به جز سرخ ،هر رنگي .تهران :گل آذین192 .1394 .ص .رقعي .شابك:
 9786006414508
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:هنر و فرهنگ ،عکاسي ،داستانهاي بلند 
چکيده:این رمان با تم اصلي عکاسي نوشته شده و مخاطب را درقالب داستان با دنياي این حرفه آشنا ميكند.
داستان چند راوي دارد كه از ميان آنها ميتوان به عکاسي به نام «حيران» و دختري داستاننویس به نام «شهرزاد»
اشاره كرد .فضاي كلي داستان در شهرهاي تهران ،كاشان و یزد ميگذرد .در داستان چند عکاس مشهور ایراني نيز
حضور دارند ،مانند نيکول فریدني و كاوه گلستان.
.54اكبرپور ،احمد .بهچاچالكسقوطکنيد.تهران :هوپا152 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786008025344 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:طنز ،داستانهاي بلند ،ادبيات كودک و نوجوان 
چکيده:این كتاب داستان سرزميني است ،به نام چاچالک ،با مردماني سادهلوح كه فکر نميكنند فراتر از كوههایي
كه چاچالک را احاطه كرده ،سرزمين دیگري وجود داشته باشد تا اینکه یک روز هواپيماي كوچکي در آنجا سقوط
ميكند و متوجه ميشوند چاچالکيها ذخایر طالي بسياري دارند؛ اما از آنها فقط براي ساخت سنگ مستراح
استفاده ميكنند!
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 .55سليمانيازندریاني ،فاطمه .به سپيدي یك رؤیا .تهران :كتاب نيستان176 .1394 .ص .رقعي .شابك:
 9789643378264
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات دیني ،داستانهاي بلند ،امامان 
چکيده :نویسنده داستان زندگي حضرت فاطمه معصومه (س) ،خواهر امام رضا (ع) را روایت ميكند .پس از اینکه
امام رضا (ع) از مدینه به خراسان ميروند ،نامهاي براي خواهرشان ميفرستند و از ایشان ميخواهند كه مدینه را
ترک كرده و به نزد ایشان به خراسان بروند .حضرت معصومه (س) راهي سفر ميشوند؛ ولي در قم بر اثر بيماري
رحلت ميكنند و به خاک سپرده ميشوند.
بيخانمان.افسون مهدویان .تهران :شركت انتشارات ویژه نشر560 .1395 .ص .رقعي .شابك:
.56مالو ،هکتور .
 9789647440554
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده« :رمي» پسري سرراهي است كه در دهکده «شاوانون» بزرگ شده است و در سن هشت سالگي متوجه
ميشود كه خانم «باربرن» مادر واقعياش نيست .پدرخوانده خشن رمي به دليل وضعيت مالي نامساعد ،با ماندن او در
خانواده مخالف است و بههمين دليل او را به مردي ایتاليایي به نام «ویتاليس» ميفروشد .پيوستن رمي به گروه
نمایش «ویتالي» او را با حوادث عجيب و جالبي روبهرو ميكند.
بيستهزار فرسنگ زیر دریا .مجيد عميق .تهران :قدیاني.1395 .

 .57ورن ،ژول .رمانهاي كالسيک نوجوان:
120ص .رقعي .شابك 9786002517616 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي علمي-تخيلي ،نوجوانان 
چکيده:داستان این كتاب یکي از پيشگویيهاي علمي نویسنده درخصوص زیردریایيهاست .داستان به روایت اول
شخص نوشته شده و همذات پنداري نوجوانان را برميانگيزد و آنها را به دنيایي خيالانگيز ،اما واقعي ميكشاند.
ماجرا در تابستان  ،1866در نيویورک شکل ميگيرد ،آنجا كه مردم فکر ميكردند دریا صاحب هيوالیي با چشمان
درخشان است.
 .58اسنيکت ،لموني .ماجراهاي ناگوار :پایان .فرزانه كریمي .تهران :قدیاني288 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9789645361707
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده« :وایولت» و «كالوس» و «ساني» بودلر به همراه «كنت اوالف» پس از مدتي سرگرداني در اقيانوس به
تپهاي دریایي ميرسند .دختري بهنام «جمعه» بودلرها را نزد «ایشمائيل» ميبرد .بچهها به راز بزرگ ایشمائيل پي
ميبرند .همچنين رازي شگفتانگيز درباره والدینشان ميفهمند و نيز از راز درخت سيب تلخ كه در باغ گياهشناسي
وجود دارد ،آگاه ميشوند.
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.59آرین ،آرمان .رمان نوجوان :پتشخوارگر:2مردياز تباراژدها.تهران :افق434 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786003531895
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات نوجوانان ،داستانهاي حماسي ،ایران باستان 
چکيده :این كتاب دومين جلد از كتابهاي سهجلدي «پتش خوارگر» است كه رخدادهاي آن برمبناي كتاب
«اوستا» و «بندهش» شکل گرفته است .این مجلد در  38فصل نوشته شده و رویدادهاي آن بر اساس شخصيت
اسطورهاي پتش خوارگر یا مردي كه تصميم گرفت ضحاک ماردوش نباشد ،شکل ميگيرد .هياهویي كه در پس
درختهاي دور همچنان ادامه دارد و از نبردي هولناک در قلب جنگل خبر ميدهد ،اميدهاي سه شخصيت اصلي
داستان را نااميد ميكند .هيوالي داستان چگونه با هوشياري خود نيروي مبارزان را از بين خواهد برد؟
 .60احمدي ،حسن .پس از پائيز .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير288 .1394 .ص .وزیري .شابك:
 9789643008499
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:جنگ ایران و عراق ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده«:جواد» در جنگ ،با گازهاي شيميایي بيمار شده است .او ميخواهد نوشتن رمان جدیدش را شروع كند؛
ولي مي ترسد كه حالش بدتر شود یا هرگز نتواند آن را به سرانجام برساند؛ اما اینبار تصميمش جدي است .او شروع
ميكند و همه چيز در عالم خيال اتفاق ميافتد .همه چيز خيالي است.
.61هو.ین ،پالي .پسريدربرج.مریم عزیزي .تهران :هوپا300 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786008025672 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده:پسري به نام «ادي» در طبقه هفدهم برجي در لندن زندگي ميكند .مادر ادي به خاطر ترس از جامعه
هميشه در خانه است و هيچوقت بيرون نميرود .ادي مجبور است همه كارها را انجام دهد .او در موقعيت یک
بزرگسال قرار ميگيرد و آزمایشات سختي را پشت سر ميگذارد.
 .62سيدین ،علي .پنج و پنج؟یازده .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان112 .1395 .ص .وزیري .شابك:
 9789640810798
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:داستانهاي كوتاه ،ادبيات كودک و نوجوان ،خاطره نویسي ،مدرسهها 
چکيده :این كتاب شامل داستانهاي كوتاهي است كه از معلمي و كالس و مدرسه سخن ميگوید .داستان اول
درباره مرد جواني است كه با دوچرخه و به شوقِ معلمي به سمت روستاي «لکان» ،ركاب ميزند .او ضمن توصيف
سادگي و زیبایي روستا ،یکي از بازيهاي كودكان را توضيح ميدهد.
 .63شيرزادي ،مهدي .تا آخرین فشنگ :رماني براساس حقيقت ....تبریز :هنر اول104 .1394 .ص .رقعي.
شابك 9786007460429 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:تاریخ ایران ،جنگ ها ،داستانهاي بلند 
چکيده:این داستان روایت حمله شوروي در سال  ،1320به آذربایجان ایران است .سرجوخه ژاندارمري همراه دو
سربازش ،در مقابل حمله روس ،چهل و هشت ساعت مقاومت ميكنند و شجاعانه به شهادت ميرسند.
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 .64واحدي ،نرجس .تا خدا راهي نيست .تهران :سيب صادق(ع)72 .1394 .ص .رقعي .شابك:
 9786001189500
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات فارسي ،انواع ادبي ،شعر ،كودک و نوجوان 
چکيده:این كتاب دربردارنده قطعه هایي با مضامين خداشناسي ،مرگ ،جانبازي و فداكاري ،اخالق و آداب اجتماعي
و ...است كه بيانگر اندیشهها و آرمانهاي نویسنده است .آرمانهایي كه گاهي با خاطرات گذشته پيوند ميخورد و
گاهي آیندهاي مطلوب را با عشق و احساس ترسيم ميكند.
 .65افتخار ،رفيع .تپش .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان126 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786000104436
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:جنگ ایران و عراق ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده:ميالد نوجواني  12ساله است كه بر اثر موشکباران همه اعضاي خانوادهاش را از دست داده است .او همراه
مادربزرگش،بيبي ،به تهران ميآید؛ ولي طولي نميكشد كه بيبي را هم از دست ميدهد و تنها ميماند .ميالد
مشکالت زیادي دارد و هر بار در ماجرایي گرفتار ميشود؛ ولي هرگز تن به تسليم نميدهد.
.66بردلي ،كيمبرليبروبيکر .جنگيکهنجاتمداد.مرضيه ورشوساز .تهران :پرتقال290 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786008111689
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،جنگ جهاني دوم ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده:دختري كه یک پایش فلج است ،با مادر و برادر كوچکش «جيمي» در اتاقي زندگي ميكند .یکبار كه سعي
كرده بيرون برود ،كتک مفصلي از مادر ش خورده ؛ اما جيمي تا هروقت دلش بخواهد ،بيرون ميماند .مادر هميشه به
دختر سركوفت ميزند .یک روز خبر ميرسد كه شهر بمبباران خواهد شد.
 .67رهنما ،شاهين .چارلي .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان170 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786000104603
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات داستاني ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده :پيرمردي كه از كار افتاده و حافظهاش را از دست داده است ،سبيلي شبيه سبيل چارليچاپلين دارد و
نوههایش او را چارلي صدا ميكنند .چارلي مانند بچههاست و یک نفر تمام وقت باید مواظبش باشد .یک بار داخل
رودخانه ميرود و چيزي نمانده كه غرق شود؛ ولي نوهاش «سعيد» او را نجات ميدهد.
چهرهيپشتشيشه.كمال بهروز كيا .تهران :افق112 .1395 .ص .رقعي.

.68اكه ،ولفگانگ .كلوب گارآگاهان:
شابك 9786003531543 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي كوتاه ،نوجوانان 
چکيده :داستانهاي پليسي_ معمایي این كتاب شامل  22داستان كوتاه و هيجانانگيز است كه مخاطبان را با
شگردهاي كارآگاهان حرفهاي در حل این معماها آشنا ميسازد .خلق این معماها در دل داستان عالوهبر سرگرم
كردن نوجوانان ،آنان را به اندیشيدن وا ميدارد.

22

نامهفنيوحرفهايوکاردانششماره16


کتاب
فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درسي دوره فني و حرفهاي و كاردانش

 .69گراف ،ليزا .چيزي دربارهي جرجي .نيلوفر نيکزاد .تهران :پيدایش180 .1395 .ص .پالتویي .شابك:
 9786002963819
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات بينالملل ،ادبيات نوجوانان ،بيماريها 
چکيده :در این كتاب داستان دختري روایت مي شود كه به عارضة كوتاهي قد مبتالست .موضوعاتي مانند درک
شرایط افرادي كه به چنين معلوليتهایي دچارند و همچنين پذیرش نوزاد جدید توسط بچههاي قبلي در یک
خانواده از مضامين انساني این رمان است.
 .70زماني ،شهریار .خانۀ پدري .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي112 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9789644763908
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:ادبيات معاصر ،سرگذشتنامهها ،داستانهاي بلند 
چکيده :كتاب حاضر داستاني است ،درباره زندگي جالل آلآحمد ،از شخصيتهاي تأثيرگذار تاریخ معاصر ایران.
نویسنده تالش دارد چهره جدیدي از این شخصيت را به نسل جوان معرفي كند .نثر روان و استفاده مناسب از صنعت
ایجاز ،از ویژگيهاي این رمان است .جالل آلاحمد با ایجاد تشکلهاي ادبي و صنعتي ،جهش بيسابقهاي را در نثر
فارسي ایجاد كرد.
 .71اسنيکت ،لموني .ماجراهاي ناگوار :12-خطر در پایگاه ماقبل آخر .فرزانه كریمي .تهران :قدیاني.1395 .
304ص .رقعي .شابك 9789645361691 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:داستان ،داستانهاي حادثهاي 
چکيده:اثر پيشرو ،جلد دوازدهم از مجموعه ماجراهاي ناگوار است .در این داستان ،بودلرها خود را به وعدهگاهي
ميرسانند كه اميد دارند پاسخ همه سوالهایشان را آنجا بيابند در هتل دنومان ،بچهها ماموریتي خاص دارند و براي
انجام ماموریتشان ،مجبور ميشوند دست به كارهایي بزنند كه حتي تصورش را هم نميكردند .چهرههاي آشناي
بسياري را ميبينند ،اما هنوز نميتوانند مطمئن باشند كه كدامیک از آنها از دوستانشان هستند یا از دشمنانشان و از
همه اینها ترسناکتر ،بچهها چهرهاي را ميبينند كه جز شرارت و دشمني چيزي با خود ندارند .یتيمان بودلر باز هم
مجبور ميشوند در شرارتهاي كنت اوالف با او همکاري كنند.
.72احمدي ،علياصغر .داستانزندگيسالم.تهران :پركاس100 .1394 .ص .رقعي .شابك 9786007469095 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:داستانهاي بلند ،روانشناسي ،خانواده ،نوجوانان 
چکيده:مفهوم سالمت و بيماري و تعریف آنها ،آغاز داستانِ ورودِ «حسين» به دبيرستان است .داستان حسين و
همكالسي هایش با مفاهيمي درباره خانواده و خانواده مطلوب ادامه پيدا ميكند ،روشهاي خودسازي ،برنامهریزي در
زندگي و كنترل خشم پایانبخش این داستان است.
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 .73یوسفي ،محمدرضا .داستان مانا .تهران :شركت انتشارات ویژه نشر92 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9789647440509
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات نوجوانان ،داستان ،مطالعه ،نویسندگي 
چکيده:داستان پسري است كه در یک مجتمع آپارتماني زندگي ميكند .این مجتمع یک كتابخانه و كتابداري به
نام خانم شجري دارد.قهرمان داستان كه گاهي در كتابخانه به خانم شجري كمک ميكند ،در فضایي فانتزي كمكم با
نویسندههاي كتابها ارتباط برقرار ميكند و از آنها نکتههایي در آداب مطالعه و فنون نویسندگي یاد ميگيرد .لذا
ميتواند براي خوانندگان سرگرمكننده و آموزنده باشد.
داستانهاي کوتاه از بزرگان ایران .تهران :قدیاني80 .1395 .ص .رقعي .شابك:

 .74ناظمبکایي ،احسان.
 9786002519207
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:تاریخ معاصر ،نویسندگان ،داستانهاي كوتاه 
چکيده :این مجموعه شامل  25داستان كوتاه از پنج عالِم معاصر در حوزه تاریخ اسالم است .در هر یک از این
داستانها زندگي عجيب و سختيهاي روزگار این عالِمان با تکيه بر اتفاقي واقعي بازگو شده است .آشنایي با
چهرههاي سرشناس ایراني و تمدن و فرهنگ ایرانزمين از اهداف این كتاب است.
.75گادن ،رومر .دخترککولي.حسين ابراهيمي (الوند) .تهران :شركت انتشارات ویژه نشر152 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9789647440493 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:داستانهاي بلند ،ادبيات ملل ،كودک و نوجوان 
چکيده«:كيزي» دختري كولي است كه تنها قيم اش (مادربزرگش) را از دست داده و مجبور است به تنهایي در
دهکده زندگي كند و با اهالي آنجا كنار بياید .بچههاي مدرسه او را مسخره ميكنند و دست مياندازند .خانم معلم
سعي ميكند این وضعيت را تغيير دهد.
.76استيونسون ،رابرت لوئيس .زنبور :دکترجکيلوآقايهاید.شایسته ابراهيمي .تهران :بينالمللي گاج.1395 .
48ص .رقعي .شابك 9786003593947 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده:در این رمان علمي ـــ تخيلي ،داستان كشمکش جنبههاي خوب و بد سرشت انسان روایت ميشود .قهرمان
داستان پزشک و دانشمند ميانسالي است كه تالش ميكند جنبههاي شيطاني و روحاني وجود انسان را از یکدیگر
تفکيک كند تا هر كدام بدون صدمه به دیگري به حيات خود ادامه دهد؛ اما در مسير بررسيهایش دچار مشکالتي
ميشود كه دیگران را نيز درگير ميكند.
 .77باباجاني ،علي .دالور دلوار :زندگي رئيسعلي دلواري .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان.
84 .1395ص .وزیري .شابك 9786000101480 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:سرگذشتنامهها ،داستانهاي بلند ،ادبيات كودک و نوجوان 
چکيده:كتاب حاضر زندگينامه داستاني رئيسعلي دلواري و پایداري تاریخي اهالي بوشهر در برابر استعمار انگليس
است كه نثري نسبتاً روان دارد و اطالعات مختصر و مفيدي درباره آن واقعه تاریخي ميدهد.
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.78گرین ،راجر لنسلين .كالسيکهاي خواندني :رابينهود.آرزو احمي .تهران :پيدایش380 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9786002964007 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان ،فرهنگ عامه 
چکيده«:رابينهود» و «جان كوچولو» دزدان معروفي هستند كه در جنگل زندگي ميكنند .آنها اموال ثروتمندان
را غارت كرده و به فقرا ميبخشند .رابينهود فقط به خاطر خودش با قدرتمندان مبارزه نميكند .او درصدد است كه
ثابت كند كه مهم نيست چه كسي حکمران است ،مهم این است كه حکمران ،سعادت دیگران را بر خود ترجيح دهد
كه به این ترتيب هميشه پيروز است.
.79اكه ،ولفگانگ .كلوب گارآگاهان :رازکشتيبادباني.كمال بهروز كيا .تهران :افق128 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786003531567
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي كوتاه ،نوجوانان 
چکيده :این كتاب شامل  22داستان پليسي_ معمایي است .جذابيت داستانهاي این كتاب بهدليل خلق
گفتوگوهاي جالب ميان شخصيتهاي تبهکار و نيکوكار است .روند داستانها بهگونهاي است كه در پایان هر داستان
مخاطب در نقش كارآگاه وارد ماجرا ميشود و مجرم را شناسایي ميكند.
 .80آقایاري ،خسرو .قصههاي پهلواني :رخصت مرشد ،1اردبيل .تهران :كتاب نيستان266 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9789643378479 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:فرهنگ عامه ،سرگذشتنامه ،داستانهاي حماسي 
چکيده:قصههاي پهلواني در ایران بخشي از تاریخ شفاهي این سرزمين را تشکيل ميدهد .در این كتاب نویسنده
هفت حکایت از هفت پهلوان شهر اردبيل را روایت ميكند .هر یک از این قصهها برمبناي داستاني واقعي از مبارزات
این پهلوانان شکل گرفته است و در هر یک ارزشي اخالقي یا نکتهاي آموزنده گوشزد ميشود.
.81آقایاري ،خسرو .قصههاي پهلواني :رخصتمرشد،2تبریز.تهران :كتاب نيستان146 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9789643378486
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:فرهنگ عامه ،سرگذشتنامه ،داستانهاي حماسي 
چکيده:نویسنده در این كتاب به سراغ پهلواناني از سرزمين تبریز رفته و زندگي و زمانه آنها را دستمایه روایتي
داستاني كرده است .در این روایت به آزادمردي وجوانمردي این پهلوانان در مبارزه با فساد و ظلم عوامل ارتش روسيه
و تعدي آنها به زندگي مردم توجه شده است .نقطه عطف كتاب شرحي افسانهوار از سرگذشت ظالمان در مواجهه با
پهلوانان است.
 .82آقایاري ،خسرو .قصههاي پهلواني :رخصت مرشد ،3تهران .تهران :كتاب نيستان478 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9789643378493 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:فرهنگ عامه ،داستانهاي حماسي ،سرگذشتنامه 
چکيده:این كتاب با نگاهي به پهلوانان افسانهاي شهر تهران نوشته شده است .نویسنده در این روایتها براي شرح
زندگي هر یک از پهلوانان به شرایط زندگي آنها ميپردازد و به اوضاع و احوال جامعه آن روز ،باورهاي مردمي ،آداب
و رسوم بومي و دیني مردم توجه ميكند.
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 .83آقایاري ،خسرو .قصههاي پهلواني :رخصت مرشد ،4شيراز .تهران :كتاب نيستان134 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9789643378509 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:فرهنگ عامه ،سرگذشتنامه ،داستانهاي حماسي 
چکيده:داستانهاي این كتاب روایتي است از زندگي سالم و دینمدارانه در جامعه سنتي ایران كه قابل تسّري به
زندگي امروز نيز است .نویسنده در این داستانها سعي دارد با نمایش شالودههاي سازنده زندگي پهلوانان شيراز ،نقش
خانواده ،دوستان ،جامعه و بزرگان دین را در شکلگيري عقاید و باورهاي دیني ترسيم كند .توجه داستانها به روزگار
زمامداري پهلوي اول باز ميگردد.
.84آقایاري ،خسرو .قصههاي پهلواني :رخصتمرشد،5قم.تهران :كتاب نيستان318 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9789643378516
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:سرگذشتنامه ،داستانهاي حماسي ،فرهنگ عامه 
چکيده:در این كتاب مخاطب با سرگذشت پهلواناني از شهر قم آشنا ميشود .داستانها گاه از كودكي پهلوانان آغاز
مي شود و در ادامه نویسنده مخاطبانش را با منش و شيوه رفتاري آنها آشنا ميكند .داستانهاي ارائه شده ،در عين
سادگي سعي در بازگویي زندگي اجتماعي این افراد دارد كه در آن به اعتقادات دیني ،مرام ،مسلک پهلواني و
سنتهاي ایراني بسيار توجه شده است.
 .85آقایاري ،خسرو .قصههاي پهلواني :رخصت مرشد ،6کاشان .تهران :كتاب نيستان198 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9789643378523 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:سرگذشتنامه ،داستانهاي حماسي ،فرهنگ عامه 
چکيده:این كتاب سعي دارد گوشه اي از خصایل و رفتارهاي چند تن از پهلوانان شهر كاشان را شرح دهد .ابتدا
موقعيت اجتماعي كاشان توضيح داده شده ،سپس مبارزه با راهزنان و اوضاع و احوال اقتصادي ،سياسي و اجتماعي
دورهاي خاص از ایران مرور ميشود.
.86آقایاري ،خسرو .قصههاي پهلواني :رخصتمرشد،7کرمانشاه.تهران :كتاب نيستان266 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9789643378530 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:فرهنگ عامه ،سرگذشتنامه ،داستانهاي حماسي 
چکيده :این كتاب روایتي است از مواجهه پهلوانان شهر كرمانشاه با مردم و طبقه حاكمشان .در داستانهاي این
كتاب پهلوانان نمادي هستند از آرزوهاي فروخفته مردمي كه در مقابل ظلم حاكمان زمان خود ،كاري از پيش نبرده
و چشم انتظار انسانهایي برگزیده هستند تا حق خود را بستانند .درواقع پهلوانان نقش هدایتگر را در داستانها بازي
ميكنند.
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 .87آقایاري ،خسرو .قصههاي پهلواني :رخصت مرشد ،8همدان .تهران :كتاب نيستان114 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9789643378547 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:سرگذشتنامه ،فرهنگ عامه ،داستانهاي حماسي 
چکيده:همدان شهر افسانهاي ایران است .نویسنده شرحي از زندگي و زمان برخي از پهلوانان نامدار همدان را در
قالب داستان بازگو كرده است .همچنين مبارزه با پادشاه مغول ،اوضاع همدان در دوره قاجار و ناصري و شرحي از
مبارزات پهلوانان ،از جمله مطالب ارائه شده در این كتاب است.
.88آقایاري ،خسرو .قصههاي پهلواني :رخصتمرشد،9یزد.تهران :كتاب نيستان182 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9789643378554
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:سرگذشتنامه ،فرهنگ عامه ،داستانهاي حماسي 
چکيده :نویسنده در این مجلد در قالب داستان از پهلوانان شهر یزد سخن ميگوید .وي در گام نخست به سراغ
دوران كودكي و نوجواني پهلوانان ميرود و خاستگاه و شيوه زندگي آنها را در فضاي اجتماعي روایت ميكند.
مبارزات پهلوانان با نزدیک شدن به شيوه بيان حکایت هاي قدیمي ایران بازگو شده كه همين امر بر كشش و جذابيت
داستانها افزوده است.
 .89بيتي ،رابرت .سرافينا و شنل سياه .شبنم حيدريپور .تهران :پرتقال258 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786008111467
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،داستانهاي حادثهاي ،نوجوانان 
چکيده:این داستان حال و هوایي مشابه داستانهاي هريپاتر دارد .قهرمان داستان دختري به نام سرافيناست كه با
پدرش زندگي ميكند .یک شب سرافينا مرد غریبهاي را ميبيند كه شنلي سياه پوشيده است و سعي دارد دختري را
بدزدد .سرافينا از گم شدن بچهها خبر دارد و تصميم ميگيرد كاري بکند.
.90دیکنز ،چارلز .زنبور :سرودکریسمس.شایسته ابراهيمي .تهران :بينالمللي گاج48 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786003593879
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده:در این داستان «اسکروچ» مردي خسيس و ثروتمند و عبوس است كه در شب كریسمس ،روح دوستش را
ميبيند .روح قصد دارد اسکروچ را از عاقبت اعمالش آگاه سازد و در این راه سه شبح دیگر نيز او را همراهي ميكنند.
این سه شبح ماجراهایي را از سه مقطع زماني براي اسکروچ به تصویر ميكشند.
 .91حسنبيگي ،ابراهيم .سورنا .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان76 .1395 .ص .وزیري .شابك:
 9786000101954
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:داستانهاي حماسي ،ادبيات كودک و نوجوان ،تاریخ ایران 
چکيده :پسران فرهاد سوم ،هر كدام حکومت قسمتي از ایران را به عهده داشتند« .اُرُد» حاكم شمال و شرق و
«مهرداد» حاكم غرب ایران است .به اُرُد خبر ميدهند كه مهرداد ،پدر را كشته و قصد پادشاهي بر كل ایران را دارد.
«سورنا» ماهرترین فرمانده دولت اشکاني كه در خدمت اُرُد است ،قول ميدهد كه مهرداد را دستبسته تحویل دهد.
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.92رجائيان ،ع .مشاهير كتابشناسي معاصر ایران :سيدشهابالدینمرعشينجفي.تهران :مؤسسه خانه كتاب.
48 .1395ص .پالتویي .شابك 9786002223296 :
مخاطب:هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:مرعشي ،شهابالدین ،1369 - 1276،كتابشناسان ،سرگذشتنامهها 
چکيده:كتابشناسي در دنياي امروز به عنوان یک علم شناخته شده مطرح است و عالمان این علم یعني كتابشناسان
از قدیم از مقبوليت و اهميت خاصي برخوردار بودهاند و هریک از آنان سهم بهسزایي در شکلگيري تمدن اسالمي ما
داشته و دارند ،كتاب پيشرو به معرفي ،آثار و كارنامه علمي یکي از مشاهير كتابشناسي معاصر ایران ميپردازد.
.93تواین ،مارک .كالسيکهاي خواندني :شاهزادهوبينوا.محمدرضا ملکي .تهران :پيدایش384 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9786002964038 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده:روزي وليعهد انگستان ،در حياط قصر ،پسربچه فقيري به نام «تام» را ميبيند كه شباهت زیادي به او دارد.
بچهها لباسهایشان را با هم عوض ميكنند و به این ترتيب تام در لباسهاي وليعهد در قصر ميماند و ماجراهاي
عجيبي را رقم ميزند .ترسيم تفاوتهاي عميق زندگي اشرافي و زندگي فقيرانه ،از اهداف این داستان است.
 .94بنجامين ،الي .شاید عروس دریایي .آرزو قليزاده .تهران :پرتقال294 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786008111474
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده«:سوزي سوانسون» اطالعاتي د ارد كه كمتر كودكي در سن و سال او ممکن است داشته باشد .سوزي به
تحقيق درباره عروس دریایي ميپردازد و واقعيت زندگي آنها را نشان ميدهد .تفکر درباره كائنات و یاد گرفتن از
شکستهاي زندگي ،مهمترین پيامهاي این داستان است.
.95اكرمي ،جمالالدین .شببهخير،تُرنا.تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان160 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9786000104375 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:داستانهاي بلند ،ادبيات كودک و نوجوان ،مهاجرت 
چکيده«:سينا» و «تُرنا» خواهر و برادر هستند و به همراه پدرشان به كانادا رفتهاند .پدر ،آنها را رها كرده و در شهر
دیگري زندگي مي كند .تُرنا مریض شده است .برادرش او را به استانبول ميآورد تا به مادرش كه با دایياش به آنجا
آمدهاند ،تحویل دهد .سرنوشت كودكان مهاجرت و غم غربتشان ،در این اثر به خوبي ترسيم شده است.
.96كریستوفر ،جان .شهرطالوسرب.ع .نوریان .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان176 .1395 .ص.
رقعي .شابك 9786000103750 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده:این كتاب سومين داستان از داستانهاي سهگانه نویسنده علمي ـــ تخيلي انگليسي است .در دو داستان
پيشين ،عده اي از ساكنان زمين كه به ترتيبي از اسارت موجودات فضایي و هيوالهاي فلزي سه پایه نجات یافتهاند ،به
كوههاي سفيد پناه ميبرند و از آنجا با فرستادن گروههاي شناسایي موقعيت امنيتي شهر «طال و سرب» را كه جایگاه
اصلي موجودات مذكور است ،ارزیابي ميكنند .در این داستان آنها براي نجات ساكنان زمين دچار مشکالتي
ميشوند و. ...
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شوراب وهشو.تهران :شركت انتشارات سوره مهر.

.97كرمي ،شهرام .نمایشنامههاي عروسکها از بهشت ميآیند:
48 .1394ص .رقعي .شابك 9786001752032 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:انواع ادبي ،نمایشنامهها ،پيامبران 
چکيده:در این نمایشنامه ،بخشي از داستان زندگي حضرت ایوب بازگو ميشود« .هشو» پسركي یتيم و فقير است
كه ایوب به او كمک ميكند و «شوراب» شيطان است و سعي دارد پسرک و ایوب و همسرش را فریب دهد.
.98حسن زاده ،فرهاد .عقربهايکشتيبمبك.تهران :افق208 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786003531710 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات فارسي ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده:این داستان رماني ماجراجویانه است كه قهرمان اصلي آن چهار پسر نوجوان هستند .آنها گروهي بهنام
عقرب را تشکيل دادهاند و به شکلي اتفاقي در ماجرایي مرموز به دنياي بزرگترها وارد ميشوند .جذابيت این رمان در
آن است كه نویسنده با استفاده از راوي اول شخص ،خواننده را در متن حوادث قرار ميدهد و با استفاده از زباني
ساده و طنز خواننده را با خود همراه ميكند.
عنکبوتيها .مهرداد مهدویان .تهران :افق224 .1395 .ص .رقعي .شابك:

 .99اليور ،الرن .رمان نوجوان:
 9786003531840
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده :این رمان ،داستاني خالق و تخيلي و شاعرانه است كه یک فانتزي پرماجرا را از زبان دختري بهنام ليزا روایت
ميكند .ليزا برادر كوچکي به نام پاتریک دارد كه عنکبوتيها در شبي تاریک به او حمله كرده و روح او را دزدیدهاند.
ليزا قصد دارد برادرش را با نقشهاي شگفتانگيز از دست عنکبوتيها نجات دهد.
فارغالتحصيليجِيكمون.شقایق قندهاري .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان.

.100پارک ،باربارا.
116 .1395ص .رقعي .شابك 9786000104313 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،بيماريها ،كودک و نوجوان 
چکيده:پسري به نام «جيکمون» ،پدربزرگي به نام«اسکلي» دارد .او آلزایمر دارد و مدام خودش و خانوادهاش را
توي دردسر مياندازد .اوج رفتار او هم در مراسم فارغالتحصيلي جيک است كه تقریبا همه چيز به هم ميخورد؛ ولي
جيک با افتخار از این آزمایش بيرون ميآید.
قصرميمونهايقرمز.كمال بهروز كيا .تهران :افق120 .1395 .ص .رقعي.

.101اكه ،ولفگانگ .كلوب گارآگاهان:
شابك 9786003531604 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي كوتاه ،نوجوانان 
چکيده:این كتاب كه دربردارنده  27داستان كوتاه در ژانر پليسي _ معمایي است ،براي مخاطبان عالقهمند به حل
معماهاي پليسي شرایطي را فراهم مي كند تا بتوانند ضمن درگير شدن با هر ماجرا ،مجرم را شناسایي كنند و
درخصوص اعمال و رفتار شخصيتهاي تبهکار و نيکوكار داستان بيندیشند.
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 .102یوسفي ،محمدرضا .قصۀ کوچ .تهران :شركت انتشارات ویژه نشر288 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9789647440578
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:داستانهاي بلند ،اقوام و عشایر ،كوچنشيني 
چکيده:این داستان سرگذشت نوجواني را بيان ميكند كه در یک ایل زندگي ميكند .در این رمان جریان كوچ
مدرن این قبيله بازگو ميشود كه اهالي ایل با اتوبوس به شهر موردنظر ميروند و گله همراه چوپان پياده حركت
ميكند .جریان پرفراز و نشيب این سفر از یيالق به قشالق و مسائل پيش روي كوچنشينان در جامعه امروز در روند
این داستان بررسي ميشود.
 .103زرهاني ،سيد احمد .قهرمان دبيرستان اميرکبير .تهران :مؤسسه فرهنگي منادي تربيت226 .1395 .ص.
رقعي .شابك 9786003900851 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:داستانهاي بلند ،انقالب اسالمي ،نوجوانان 
چکيده:شخصيت اصلي داستان پسر نوجواني است به نام «علي» كه همراه خانوادهاش از شيراز به اهواز نقلمکان
كردهاند .علي جزو دانشآموزان باایمان دبيرستان است .او با یکي از دبيران بهنام «آقاي سميعي» ارتباطي دوستانه
برقرار ميكند و در گروه او مبارزه با رژیم طاغوت را آغاز ميكند.
 .104بيچر استو ،هریت .زنبور :کلبه عمو تام .شایسته ابراهيمي .تهران :بينالمللي گاج144 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9786003594616 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده:این داستان درباره بردهاي سياهپوست ،به نام «تام» است .او در برابر بيعدالتي و سختيهاي زندگي مقاومت
ميكند .داستان از زماني آغاز ميشود كه صاحب تام تصميم ميگيرد او را بفروشد .خریدار تام ،قول ميدهد كه با او
رفتار خوبي داشته باشد و هرگز او را به كسي كه نميشناسد ،نفروشد؛ ولي. ...
 .105هوستون ،جيمز .کماندار سفيد .علي خاكبازان .تهران :شركت انتشارات ویژه نشر102 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9789647440479 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات بينالملل ،ادبيات نوجوانان 
چکيده:كتاب حاضر داستان پسركي اسکيمو به نام "كانگو" است كه مدتي در اثر نزاع با سرخپوستهاي مهاجم و
تعقيب و گریز ،از خانواده دور ميافتد .اما بعد از كشمکشهاي متعددموفق ميشود ،خواهرش را از دست
سرخپوستها نجات دهد و نزد خانوادهاش بازگردد .داستان كتاب مخاطبان را با زندگي اسکيموها آشنا مي كند.
.106فونویليه ،ژرژ .کودک ،سربازودریا.دالرا قهرمان .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان.1395 .
192ص .رقعي .شابك 9786000103576 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده:این رمان ،داستاني است درباره اشغال فرانسه در زمان جنگ جهاني دوم .در این داستان پسربچهاي 13
ساله به نام «پيیر» به همراه دوستانش تصميم ميگيرند تا عليه آلمانيها مبارزه كرده و براي آزادي كشورشان تالش
كنند؛ اما مبارزه بچهگانه آنها به تدریج حوادث خطرناكي را بهوجود ميآورد.
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.107مولوي ،ریحانه .کوه.تهران :كتاب ابرار112 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786007790168 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:داستانهاي بلند ،آداب و رسوم ،زن 
چکيده:این رمان از زاویه دید راوي به بخشي از زندگي زني مي پردازد كه سفري را آغاز ميكند و در خالل سفر،
آرام آرام مخاطب را با دلتنگي هاي زنانه كه ناشي از عدم تطبيق با شرایط زندگي است ،آشنا ميسازد .همچنين راوي
در طول این داستان همواره نگاهي نقادانه به سنتها و عقاید آلوده به خرافات دارد.
 .108دشنر ،جيمز .دوندهي هزارتو :گذر از جهنم .مينا موسوي .تهران :افق416 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786003532182
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده:در جلد دوم از سهگانه «دونده هزارتو» ،توماس مطمئن است كه فرار از هزارتو به معناي آزادي او و بقيه
بيشهنشينهاست؛ اما اهرامن هنوز كارش تمام نشده است .مرحله دوم گذر از جهنم است .دشتي كه هيچ قانوني
ندارد و هيچ كمکي در كار نيست .آنها فقط دو هفته فرصت دارند تا از دشت جهنم عبور كنند .در این راه دوستيها
و وفاداريها سنجيده ميشود .اكنون افراد دیگري هستند كه نجاتشان بستگي به نابودي بيشهنشينها دارد.
.109پوررضائيان ،مهدي .نمایشنامههاي عروسکها از بهشت ميآیند :گرگویوسف.تهران :شركت انتشارات سوره
مهر44 .1394 .ص .رقعي .شابك 9786001752001 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:انواع ادبي ،نمایشنامهها ،پيامبران ،كودک و نوجوان 
چکيده:در این نمایشنامه عروسکي ،داستان حضرت یوسف به گونهاي دیگر روایت ميشود .گرگ پير كه از طرف
حيوانات جنگل متهم به خوردن یوسف است ،حقيقت ماجرا را نقل ميكند .او تعریف ميكند كه چگونه برادران
یوسف بر اثر حسادت او را به چاه مياندازند و به پدرشان دروغ ميگویند.
 .110شاهآبادي ،حميدرضا .رمان نوجوان :الالیي براي دختر مرده .تهران :افق120 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786003532489
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات كودک و نوجوان ،داستانهاي بلند ،داستانهاي اجتماعي 
چکيده:به دنبال خش کسالي دو ساله ،اهالي قوچان دچار قحطي شده و محتاج غذاي روزانه خود ميشوند .در چنين
شرایطي ،والي قوچان هر روز به شکلي طلب ماليات ميكند .مردم گرسنه از فرط فقر ،دختران خود را ميفروشند.
آنها دختران  3تا  10ساله خود را به سواران تركمن ميفروشند كه از آن سوي سرحدات دولت روسيه به ایران
آمده اند و پول حاصل را صرف دادن ماليات و سير كردن بقيه خانواده خود ميكنند .این كتاب داستان یکي از این
دختران است كه از زبان راویان مختلف بيان ميشود.
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النهي گریورها .مينا موسوي .تهران :افق432 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 .111دشنر ،جيمز .دوندهي هزارتو :
 9786003532014
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده«:توماس» بدون هيچ خاطرهاي از زندگي یا دنياي بيرون به مکاني بهنام «گليد» آورده ميشود .او و پنجاه
پسر نوجوان دیگر خود را «گليدر» مينامند .گليد با هزارتویي غول پيکر احاطه شده و در آن موجودات شروري بهنام
«گریورها» در شب پرسه ميزنند .پس از ورود توماس دختري به گليد فرستاده شده كه گفته ميشود آخرین فرد
است .تا آن لحظه هيچ دختري به گليد فرستاده نشده بود.
لمیزرع.تهران :كتاب نيستان352 .1394 .ص .رقعي .شابك 9789643378301 :
.112بایرامي ،محمدرضا .
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات جنگ ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده«:سعدون» از خانوادهاي شيعه و «احلي» از خانوادهاي سنّي است .سعدون شيفته احلي است؛ ولي پدر احلي
مخالف این رابطه است .سعدون داوطلبانه به سربازي ميرود .او سربازي منظم است و خط خوبي هم دارد .در
حادثهاي كاميون حامل سعدون به ته دره ميرود و بعثيها فکر ميكنند او كشته شده است؛ ولي او زنده است و
تصميم تازهاي ميگيرد.
.113هانتر ،نورمن .ماجراهايباورنکردنيپروفسوربرانشتام.حسن پستا .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و
نوجوانان208 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786000103330 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده:در دنيا دانشمندان بزرگي بودهاند كه كارهاي بزرگي كردهاند؛ اما شاید هيچكدام از كارهاي آنان قابل مقایسه
با اختراعات عجيب و غریب پرفسور برانشتام نباشد .این پرفسور با آن كت سادهاي كه به جاي دكمه ،سنجاققفلي
داشت و با سر بزرگ تاسش ،باهوش و كمي كم حافظه بود .او اغلب در هر اختراع نکته كوچکي را فراموش ميكرد و
اختراعش چيز دیگري از آب درميآمد و ماجراي تازهاي ميآفرید.
 .114لينداماللي ،هانت .ماهي روي درخت .مرضيه ورشوساز .تهران :پرتقال258 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786008111412
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده« :الي نيکرسون» دچار لکنت زبان شدید است و با خواندن و نوشتن مشکل دارد .بچههاي مدرسه او را
مسخره ميكنند و الي هيچ دوستي ندارد .او ناخواسته معلمش را ناراحت ميكند؛ ولي حاضر نيست علت این كار را
براي كسي توضيح دهد .معلم جدید «آقاي نيلز» تصميم گرفته با تمام توانش به الي كمک كند.
 .115ارسکين ،كاترین .مرغ مقلد .كيوان عبيديآشتياني .تهران :افق208 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786003532007
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات بينالملل ،ادبيات نوجوانان ،بيماريها 
چکيده:كتاب حاضر داستان دختري است به نام "كيتلين" كه به بيماري آسپرگر(اوتيسم خفيف) مبتالست.در طول
داستان وقایع روزمرة مدرسه از نگاه این دانشآموز خاص مرور ميشود و هدف عمدة آن آشناكردن مخاطبان با
شرایط روحي و جسمي این قبيل افراد است.
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 .116تراورز ،پي.ال .كالسيکهاي خواندني :مري پاپينز .سرور كتبي ،سوسن عماري .تهران :پيدایش.1395 .
240ص .رقعي .شابك 9786002964021 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده:پرستاري به نام «مريپاپينز» ،به عنوان دایه ،در خانوادهاي متمول استخدام ميشود .پدر خانواده به شدت
مشغول كار است و فرصتي براي رسيدگي به فرزندان ندارد .مادر خانواده هم یک فمينيست و فعال حقوق زنان است.
در این ميان مريپاپينز ،شخصيت اصلي داستان ،همراه با بچههاي خانواده و دودكش پاکكني به نام «رابرت» اوقات
خوش و پرماجرایي را ميگذرانند.
 .117پترسون ،جيمز /گرابنستاین ،كریس .من حتي جوکترم .بيتا ابراهيمي ،بهشته خادمشریف .تهران :پرتقال.
332 .1395ص .رقعي .شابك 9786008111368 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده«:جيمي گریم» پسر معلولي است كه پس از شركت در مسابقه «بانمکترین بچه كُمدین دنيا» ،بهعنوان
بهترین «استندآپ» انتخاب شده است .در این داستان جيمي براي حفظ موقعيت خود و عبور از مشکالت و موانع سر
راهش ،مبارزه ميكند .نویسنده نگاهي هوشمندانه به دغدغه كودكان و نوجوانان معلول و دنياي اطراف آنها دارد.
.118پترسون ،جيمز /گرابنستاین ،كریس .من،بامزهبود!.مریم رفيعي .تهران :گيسا296 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786006885940
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده :داستان این كتاب درباره «جيمي گریم» پسر شاد و شوخطبعي است كه داراي معلوليت حركتي است.
جيمي اهل نيویورک است و قصد دارد در مسابقه بانمکترین بچه كُمدین دنيا شركت كند .در این مسير براي او
مسائلي به وجود ميآید كه او را وادار به تالش براي به حقيقت پيوستن رؤیایش ميكند .او مخاطبانش را به این
نتيجه ميرساند كه هرگز چيزي را بيش از حد جدي نگيرند.
 .119پترسون ،جيمز /گرابنستاین ،كریس .من ،بامزهتر بود! .مریم رفيعي .تهران :گيسا328 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9786006885957 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده:داستان این كتاب درباره «جيمي گریم» پسر شاد و شوخطبعي است كه نميتواند راه برود .جيمي اهل
نيویورک است و قصد دارد در مسابقه بانمکترین بچه كُمدین دنيا شركت كند .در این مسير براي او مسائلي بهوجود
مي آید كه او را وادار به تالش براي به حقيقت پيوستن رؤیایش ميكند .او در این داستان مخاطبانش را به این نتيجه
ميرساند كه هرگز چيزي را بيش از حد جدي نگيرند.

33

نامهفنيوحرفهايوکاردانششماره16


کتاب
فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درسي دوره فني و حرفهاي و كاردانش

 .120ذبيحي ،راحيل .كاموا :1/موهاي معلق چشمهاي چرخان .تهران :هوپا208 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786008025276
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:داستانهاي تخيلي ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده :نویسنده در داستاني تخيلي ،قصه دختر شاه پریان و غول چراغ جادو را روایت ميكند .پریدخت (دختر شاه
پریان) با تهمتن ( پسر غول چراغ جادو) ازدواج كرده است .آنها دختري به نام بهاران دارند .او از همه جا بيخبر
است و نميداند كه چرا با بقيه فرق دارد .پدر و مادر بهاران به دنبال راهي هستند تا این راز را با وي در ميان
بگذارند.
.121آقاغفار ،علي .ناصرایکس-ري.تهران :كتاب ابرار132 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786007790250 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:داستانهاي اجتماعي ،داستانهاي كوتاه ،كودک و نوجوان 
چکيده :داستان این كتاب موضوعي اجتماعي دارد و روایت زندگي پسربچهاي به نام ناصر است كه ميتواند مانند
دستگاه ایکسري ،درون همه اجسام و افراد را ببيند .داستان با همين محور پيش ميرود و در این مسير مسائل و
مشکالتي براي این نوجوان پيش ميآید.
.122في ،اریک .ناگازاکي.سعيده بوغيري .تهران :گل آذین104 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786006414607 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،نوجوانان 
چکيده :این داستان حکایت مردي است در آستانه پنجاه سالگي ،با عادتهاي یک آدم مجرد .او با رویدادهایي در
خانه خود روبهرو ميشود،طوري كه ناگهان تمام زندگياش را تحتالشعاع قرار ميدهد .این رمان بر اساس داستاني
واقعي شکل گرفته است.
.123اشپيري ،یوهانا .هایدي.آتنا عبدينژاد .تهران :غنچه252 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786007721087 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده:این داستان دختر نوجواني به نام هایدي است كه در كوههاي آلپ سوئيس از پدربزرگش مراقبت ميكند.
یک روز عمه هایدي به كلبه آنها ميرود و او را با خود به فرانکفورت ميبرد .هایدي در آن شهر دوستان زیادي پيدا
ميكند .از جمله دكتري كه براي معاینه كالرا ـــ دختر عمه هایدي ـــ ميآمد .اتفاقاتي كه براي هایدي و دوستانش
رخ ميدهد ،روند داستان را شکل ميدهد.
پاتروفرزندنفرینشده.نيلوفر امنزاده ،آرزو مقدس .تهران :پرتقال368 .1395 .ص.

.124رولينگ ،جيكي .هري
رقعي .شابك 9786008111801 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،نمایشنامهها ،داستانهاي بلند ،داستانهاي حادثهاي 
چکيده:كتاب حاضر در قالب نمایشنامه منتشر شده است .داستان در زماني شکل ميگيرد كه هريپاتر و دوستانش
وارد دوران بزرگسالي شدهاند و خود صاحب فرزند هستند .حاال دیگر نوبت بچههایشان است كه به دنبال ماجراجویي
بروند.
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 .125ثابت ،كاتيا .افسونهاي نيل :یاقوت آنوبيس .مهدي ضرغاميان .تهران :محراب قلم272 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9786004131216 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات ملل ،داستانهاي بلند ،كودک و نوجوان 
چکيده«:خدیو عباس دوم» مِلک بزرگ و نخلستان باشکوهش را به باستانشناس معروف« ،آلن دوپره» و دوستانش،
«رامي» و «حمزه» داده و به این ترتيب براي یافتن گنج هورهوتپ از آنان تشکر كرده بود .آلن از همه چيز لذت
ميبُرد و به نظرش همه چيز عالي بود تا اینکه مادر حمزه از راه ميرسد .او قرار است با آنها و در آن ملک زندگي
كند .آلن و بچهها تازه متوجه ميشوند كه آن ملک به «ملک شيطان» معروف است و هيچ كس حاضر نيست ،در
فصل برداشت محصول به آنها كمک كند.
 .126عليشاهرودي ،فروغ .یحيي؛ یعني هميشه زنده .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي72 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9789644763892 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:داستانهاي بلند ،خانواده ،قضا و قدر 
چکيده:این كتاب اثري داستاني است كه به حکمت خداوند و تقدیري ميپردازد كه پروردگار بر سرنوشتها جاري
ميسازد .در این رمان زندگي دختري به نام «گلنار» و رازهاي گذشته خانواده او و همچنين حقایق زندگي یکي از
برادرانش به نام «یحيي» بازگو ميشود .این داستان به مهرباني ،صبوري ،تعقل ،ذكاوت و مصمم بودن توجه شده
است.
.127م .هانت ،ليندا .رمانهایي كه باید خواند :یکيبرايخانوادهيمورفي.فرح بهبهاني .تهران :پيدایش.1395 .
336ص .پالتویي .شابك 9786002964076 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:رمان ،ادبيات نوجوانان ،ادبيات بينالملل 
چکيده:كتاب حاضر داستان دختري به نام "كارلي" است كه در الس وگاس آمریکا با مادري خوشگذران بزرگ
شده است .او به دليل ناتواني مادر در تربيت فرزند ،از طرف بهزیستي به خانوادة آقا و خانم "مورفي" سپرده ميشود
كه خود صاحب سه پسر كوچک هستند .بيشتر داستان شرح ماجراها و تنشهایي است كه این دختر براي سازگاري
در شرایط جدید و در خانواده مورفي با آنها مواجه ميشود .تا اینکه در پایان داستان ،درست وقتي كه به خانواده
مورفي دل بسته ،متوجه فداكاري مادرش ميشود و در فضایي احساسي ،آنها را ترک ميكند تا دوباره با مادرش
زندگي كند.
.128راهي ،مریم .یوما.تهران :كتاب نيستان212 .1394 .ص .رقعي .شابك 9789643378271 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات دیني ،داستانهاي بلند ،اسالم 
چکيده:كتاب حاضر زندگي حضرت خدیجه (س) را روایت كرده است .داستان ازدواج خدیجه (س) با پيامبر ،ایمان
آوردن ایشان به اسالم ،ماجراهاي شعب ابيطالب و سرانجام وفات حضرت خدیجه (س) در این كتاب ارائه شده است.
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رایانه
 .129قاسميراد ،امير .آموزش توليد محتواي الکترونيکي براي کالس درس .شيراز :زرینه204 .1395 .ص.
وزیري .شابك 9786006139364 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:علم رایانه ،برنامهنویسي رایانه 
چکيده :ضرورت به كار گيري محتواي الکترونيکي و یادگيري روشهاي توليد این محتوا در كالسهاي درس
امروزي ،آموزش را هدایت كرده و به كاربر ایدههاي خالقانه خواهد داد " .آتوپلي مدیا استادیو" ،با محيط گرافيکي
چند رسانهاي و ابزارهاي فراوان ،روشهاي اصولي توليد برنامههاي فرایند یاددهي-یادگيري منعطف در كالس درس
را نشان ميدهد .استفاده از فایلهاي رسانه ،ایجاد مرورگرهاي داخلي ،امکان ساخت اسالید و امکانات دیگر از
ویژگيهاي دیگر این نرم افزار است.
برايرشتههايعمرانومعماري

.130صميمي ،عليرضا .آموزشکاربرديوتمریناتتخصصي AUTOCAD
مرجعکاملآموزشيوتمرینياتوکد.تهران :نوآور352 .1394 .ص .وزیري .شابك 9786001681523 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:نرمافزار رایانهاي ،رسمهاي فني ،نقشه 
چکيده:نویسنده در این كتاب تصریح دارد كه این نرمافزار ،به معناي طراحي خودكار به كمک رایانه است .با وجود
اتوكد ،تهيه نقشه به صورت دستي فقط جنبه آموزشي ميیابد و تمامي نقشههاي اجرایي با رایانه و با این نرمافزار
ترسيم ميشوند .قابليتهاي گسترده در ترسيم و قابليت تطبيق با دیگر نرمافزارها در رشتههاي فني و مهندسي،
عمران و معماري ،از ویژگيهاي این نرمافزار هستند.
بنديشده مرحله اول و دوم .تهران:

 .131بابوي ،پوریا /باطني ،سيدفرشيد .المپياد کامپيوتر ،سؤاالت طبقه
مبتکران /پيشروان404 .1395 .ص .رحلي .شابك 9789640726112 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:آزمونها ،پرسشها 
چکيده:كتاب حاضر سؤاالت آزمونهاي چهارگزینه اي المپياد رایانه در دو دهه اخير است و حل مسایل وبررسي راه
حل ها را در خود دارد.این اثر در شش فصل شامل سؤاالتي است كه به تدریج با دانش اندک ریاضي حل مي شود و
رفته رفته به تركيبات ،جبر ،نظریه اعداد و هندسه و استفاده از الگوریتمها ميرسد.
برنامهنویسي،

.132جهانگير ،محمدرضا /صالحه ،عليرضا /محمديساعي ،علياكبر .مجموعه كتابهاي عالمه حلي:
پایتون(.)2تهران :حلي112 .1395 .ص .رحلي .شابك 9786007755556 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:نرمافزار رایانهاي ،حل مسئله 
چکيده:فراگرفتن برنامه نویسي توانایي فردي اشخاص را در رشتههاي گوناگون باال ميبرد .در این كتاب ،ابزارها و
ملزومات ورود به برنامهنویسي ذكر شده اند .فصلهاي اول تا سوم درباره ورود به بازيسازي و ساخت برنامههاي
كاربردي ،اطالعاتي به هنرجویان ميدهد .فصول پایاني راهنماي هنرجویان براي ورود به شاخه برنامهنویسي
الگوریتمي و كسب مهارت حل مسئله با رایانه است.
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 .133هاموني ،اميد .مبادي مباحث كارشناسي طراحي گرافيک در ارتباط تصویري :طراحي حروف براي فونت
فارسي.تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي160 .1395 .ص .وزیري .شابك 9789643189167 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ارتباط تصویري ،علم رایانه ،گرافيک 
چکيده:بنا بر نياز جامعه ،طراحي خط و فونت فارسي ،طراحي نشانه و طراحي هویت جامع بصري ،اساسيترین
درسهاي پایه طراحي گرافيک در ارتباط تصویري هستند .تا قبل از رواج چاپ سربي در ایران تمام كتابهاي فارسي
به وسيله خوشنویسان كتابت ميشد .در كمتر از یک دهه توجه طراحان گرافيک و مخاطبان به حروف فارسي تایپ
فيس متمایز ،جلب شده است .اثر حاضر در پي معرفي طراحي حروفي سالم با كمترین شباهتها و ایرادهاست.
.134كوكبي ،مهرناز .مبادي مباحث كارشناسي طراحي گرافيک در ارتباط تصویري :طراحيگرافيكبرايوبو
فضايمجازي.تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي132 .1395 .ص .وزیري .شابك 9789643189150 :
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرآموز /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي:علم رایانه ،نرمافزار رایانهاي ،ارتباط تصویري 
چکيده  :تركيب عوامل تصویري و تکنولوژي در طراحي وب ،براي طراحان فضاي مجازي اهميت دارد .بنابر این
طراحان در جذب مخاطب و منافع اقتصادي و فرهنگي ميتوانند از این هنر استفاده ببرند .اثر حاضر در هفت فصل به
مطالبي از جمله درک فضاي مجازي ،آشنایي با اركان تشکيل دهنده صفحه وب ،افزودن عناصر تصویري و گرافيکي و
دیگر موارد پرداخته است.
.135صادقيان ،حميد .طراحيگرافيكمتحرک.تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي184 .1395 .ص .وزیري .شابك:
 9789643188542
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
کلماتکليدي:هنرهاي تجسمي ،ارتباط تصویري ،گرافيک 
چکيده :این اثر به تحول تجربيات بشري در طراحي گرافيک متحرک مي پردازد .گرافيک متحرک استفاده از
تکنولوژي ویدئو یا انيميشن است كه با ایجاد توهم حركت در ظاهر عناصر بصري ایجاد ميشود .آشنایي با شيوهها و
تجربههاي گذشته در این زمينه ميتواند به تحقق ایدههاي جدید بينجامد.
مدلسازي .تهران :كليد آموزش120 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 .136حيدري ،علي .كليد :کليد   DMAX3
 9786002740540
مخاطب:هنرجو /هنرآموز /سایر كارشناسان 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:نرمافزار رایانهاي ،طراحي ،معماري 
چکيده :این نرم افزار در طراحي ،معماري ،جلوه هاي ویژه سينمایي و انيميشن سازي ،امکاناتي سه بعدي ارایه
مي دهد.نگارنده در این كتاب در مراحلي عملي ،طراحي داخلي یک آشپزخانه از اول تا آخر را به طور عملي و روي
سنگ ،چوب ،فلز و انعکاس طبيعي آنها را انجام داده تا واقعي جلوه كنند.
کليدانيميشنسهبعدي.MAYAتهران :كليد آموزش112 .1394 .ص .رقعي .شابك:

.137حيدري ،علي .كليد:
 9786002740694
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:نرمافزار رایانهاي ،فيلم هاي كارتون 
چکيده Autodesk Maya :از نرم افزارهاي مدل سازي و انيميشن سه بعدي است .این برنامه در صنعت بازيهاي
رایانهاي هم به كار ميرود.مؤلف در این كتاب با آموزش طراحي صنعتي و همچنين معماري به نوعي آشنایي
مقدماتي با این نرم افزار را ممکن ساخته است.

37

نامهفنيوحرفهايوکاردانششماره16


کتاب
فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درسي دوره فني و حرفهاي و كاردانش

 .138فردین ،امين .كليد :کليد تدوین فيلم با  .Ediusتهران :كليد آموزش112 .1394 .ص .رقعي .شابك:
 9786002740700
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:نرمافزار رایانهاي ،فيلمسازي 
چکيده Edius :نرم افزاري براي ویرایش و تدوین فيلم به ویژه فيلمهای ي با هندي كم یا تلفن همراه است.
صداگذاري و زیرنویس نيز از دیگر كارهایي است كه با آن و روي فيلم مي توان انجام داد .نگارنده در این كتاب و در
قالب چند پروژه عملي ،نحوه كار با این برنامه را آموزش ميدهد.
 .139اللهچيني ،محمدجواد .كليد :کليد تصویرسازي و شخصيتپردازي با ایلستریتور .تهران :كليد آموزش.
96 .1395ص .رقعي .شابك 9786002740762 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:نرمافزار رایانهاي ،طراحي 
چکيده Adobe Illustrator :از نرم افزارهاي طراحي دوبعدي است .این برنامه ویژه طراحيهایي است كه در ابعاد
متفاوت و با ویژگيهاي هندسي باشد .كتاب حاضر با انجام دادن چند پروژه عملي ،آشنایي با این نرم افزار را آموزش
ميدهد.
متحرکسازي .تهران :كليد آموزش112 .1395 .ص .رقعي .شابك:

 .140حيدري ،علي .كليد :کليد DMAX3
 9786002740663
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:نرمافزار رایانهاي ،طراحي 
چکيده 3D MAX :از نرم افزارهاي آموزش حركت دادن به اشيا و مفاهيم اصلي انيميشن سازي سه بعدي است.
كتاب پيش رو در قالب پروژههایي از حركت دادن طرحهاي موجودات زنده فریم به فریم تا استخوان بندي و
صداگذاري را به مخاطب ارائه ميدهد.

شعر
 .141قباني ،نزار .از حروف الفبایم باش .ستار جليلزاده .تهران :گل آذین176 .1395 .ص .جيبي .شابك:
 9786006414492
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات معاصر ،شعر ،ادبيات ملل 
چکيده:پس از جنگ جهاني دوم ،سرزمينهاي عربي دستخوش تحوالت تلخ و شيرین بسياري بوده است و همين
تحوالت نگرش شاعران و نویسندگان آن سرزمينها را دگرگون كرده است .در این كتاب سرودههاي شاعر معاصر
دمشقي «نزار قباني» به دو زبان فارسي و عربي ارائه ميشود .در سرودههاي او به موضوع فلسطين نيز اشاره شده
است.
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 .142اميني ،اسماعيل .طنز جدي :بوستان بيدرخت .تهران :قدیاني104 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786002519221
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات فارسي ،انواع ادبي ،شعر ،طنز 
چکيده :در این مجموعه بسياري از مسائل مهم اجتماعي و نقایص و كمبودها در قالب شعر طنز بيان شده است.
رعایت حقوق دیگران ،عدالتخواهي ،خوشخلقي و ...از مسائل مطرح در این اشعار هستند .همچنين این اشعار
نقيضهاي بر بوستان سعدي است.
.143ملکي ،بيوک .بوقسگ.تهران :پيدایش40 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786002963697 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات فارسي ،انواع ادبي ،شعر 
چکيده  :كتاب حاضر دربردارنده اشعاري در قالب شعر نو با موضوعات مختلف است .بيشتر موضوعات این اشعار
بهصورت كنایي به تنهایي ،بيتوجهي به افکار و اندیشههاي دیگران ،صلح و آرامش ،قضا و قدر و ...اشاره دارد.
 .144امين فروغي ،مهدي .چهارباغ .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي226 .1395 .ص .وزیري .شابك:
 9789644763885
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:انواع ادبي ،شعر ،اعتقادات مذهبي 
چکيده  :این كتاب تاریخ منظومي است كه در آن ميرزا یحيي مدرس اصفهاني با استفاده از قالب شعري مربع
تركيب ،مناقب ،سجایاي اخالقي ،مصائب و كيفيت شهادت معصومين و اوليا (ع) را بيان ميكند و در برخي موارد به
بيان جزئيات تاریخي و كليات وقایع ميپردازد.
.145فتحي ،فرزانه .خندهبرگ.تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان52 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786000102029
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات فارسي ،انواع ادبي ،كودک و نوجوان 
چکيده:این كتاب دربردارنده اشعاري در موضوعات مختلف است .این اشعار بهطور تلویحي و بهصورت كنایي به بيان
نکاتي مانند بردباري و استقامت در سختيها ،صبوري كردن ،مهرباني ،توجه به خواستههاي منطقي و معقول یکدیگر
و ...ميپردازد.
.146شفيعي ،كمال .روزهايمنحني:مجموعهشعرنوجواننيمایي.تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير.1395 .
24ص .رقعي .شابك 9789643009892 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات فارسي ،انواع ادبي ،شعر نو 
چکيده :اشعار این مجموعه ،در قالب سپيد سروده شده است .محتواي موضوعي هر یک از آنها بيشتر ،مسائل
اجتماعي را دربرميگيرد .در این اشعار به عالقهمنديها و دغدغههاي نوجوانان توجه شده است.
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 .147رهنما ،شاهين .شب گفت تاریکم .تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير40 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9789643009878
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات فارسي ،انواع ادبي ،شعر 
چکيده:این كتاب دربر دارنده مجموعه شعرهایي براي نوجوانان است كه در قالب نيمایي سروده شده است .در این
اشعار به موضوعات اجتماعي ،آیيني و عشق توجه شده است.
ماهروشنترینسيبدنياست.تهران :مؤسسه انتشارات اميركبير32 .1395 .ص .رقعي.

.148هاشمي ،سيد سعيد.
شابك 9789643008727 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات كودكان ،انواع ادبي ،شعر نو 
چکيده :كتاب حاضر حاوي مجموعه شعر نوجوانان ،در قالب نيمایي است كه به موضوعات اجتماعي ،آیيني ،دیني
ميپردازد .واقعه عاشورا ،واقعه غدیر خم ،محيط زیست و توجه به آن ،مهرباني و عشقورزي و  ...از موضوعات
محتوایي اشعار است.
 .149آسمان ،محمدجواد .مجموعه شعر شرح صدر .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي164 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9789644763953 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ادبيات فارسي ،انواع ادبي ،شعر مذهبي 
چکيده :سيد موسي صدر مرجع دیني و سياسي شيعيان بود كه پس از هجرت از ایران به لبنان ،مجلس اعالي
شيعيان لبنان را تأسيس كرد و رهبري فکري و سياسي شيعيان این كشور را بهعهده گرفت .در این مجموعه
سرودههاي بيش از  80شاعر معاصر ایران پيرامون منش و اندیشههاي واالي امامموسيصدر ،گردآوري و ارائه شده
است.
.150نوراللهي ،ميکائيل .مرواریدها.اهر :شميسا157 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786009629251 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:انواع ادبي ،ادبيات دیني ،شعر 
چکيده:این كتاب دربردارنده نخستين مجموعه از سرودههاي شاعر است كه در آنها از عشق وافر خود به دین،
ایثار ،شجاعت ،شهامت ،صداقت ،وطندوستي ،علم و اندیشه ،توجه به فضيلتها و پرهيز دادن از رذیلتها سخن گفته
است.
نغمههاي دلنشين :مجموعه اشعار عليرضا جهانتيغ .گرگان :پيک ریحان.1395 .

 .151جهانتيغ ،عليرضا.
152ص .رقعي .شابك 9786007487471 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:انواع ادبي ،شعر ،امامان 
چکيده:كتاب حاضر دربردارنده اشعاري در قالب هاي شعري مختلف در مدح ائمه معصومين(ع) و برخي از مباحث
دیني ،اعتقادي و اجتماعي است .مخاطبان با مطالعه این اشعار عالوهبر آنکه با تمام معصومين(ع) آشنا ميشوند،
برخي از اصول سبک زندگي دیني را نيز فرا ميگيرند.
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علومتربيتي
 .152مالزاده مقدم ،كاميار /پایداري ،كوشا /ابراهيمي ،علي /بيگي ،ماني /زارعي ،احسان /عدیلي اقدم ،فاطمه/
آشنایيبامهارتهايیكارائهعلمي -درسنامهتحصيلو

سلمانيان ،بهرام /جمالي ،ارسيا /نوريزاده ،فرساد.
پژوهش مرکز پژوهشهاي علمي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي تهران ( .)2تهران :تيمورزاده.1395 .
48ص .رقعي .شابك 9786002383037 :
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکليدي:پژوهشهاي علمي ،راهنمایي حرفهاي 
چکيده:فرایند معرفي یک مطلب به گروهي از مخاطبان ارائه ناميدهميشود .هر ارائهاي براي موفق بودن راهکارهایي
دارد كه در صورت دانستن آنها و عمل به آنها ،ميتوان منتظر نتيجة بهتر بود .كتاب حاضر راهکارهاي ارائة موفق را
در  5فصل شرح ميدهد .این فصلها عبارتاند از :عناصر ارائة موفق؛ مهارتهاي ارتباطي مؤثر در یک ارائة موفق؛
اصول ساخت اسالید و پوستر؛ آمادهشدن براي كنگره؛ برقراري ارتباط در مجامع علمي.
 .153اميرخاني ،اعظم /مهدوي ،طاهره /رامشگر ،ریحانه .آموزش عملي مهارتهاي تحصيلي .اصفهان :یار مانا.
184 .1395ص .وزیري .شابك 9786007768051 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:موفقيت تحصيلي ،مهارتهاي مطالعه ،یادگيري 
چکيده:دربارة مهارتهاي تحصيلي و چگونگي كسب آنها زیاد گفتهاند .كتاب حاضر كوشيده است این مهارتها را
در قالبي متفاوت و به صورت داستانهاي كوتاه و شخصيتپردازي به مخاطب بياموزد .هر فصل از این كتاب با
سناریویي آغاز مي شود و در طول داستان ،زوایاي مهارت به صورت غيرمستقيم آموزش داده ميشوند .بعد از
آمادهشدن بستر ،پرسشنامهاي آمده است تا خواننده از وضعيت خود در آن مهارت مطلع شود .هر مهارت تمرینهایي
را شامل ميشود كه حل و انجام آنها براي مخاطب ضروري است تا مهارت آموخته شده ،تثبيت شود.
آموزههاي پژوهش در عمل دوره

 .154بزرگي نامي ،سيمين /غالمي ،سيما /محموديكيا ،مریم /هادیان ،سارا.
آموزشمتوسطه.كرج :ملرد130 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786008169840 :
مخاطب:هنرآموز /مشاور 
کلماتکليدي:نمونهپژوهي ،نظریههاي آموزش و پرورش ،یادگيري 
چکيده :اكثر معلمان با مشکل افت كمي و كيفي یادگيري دانشآموزان روبهرو هستند .در عرصه انتقال دانش
مسائلي پيش ميآید كه شناسایي و معرفي آن ميتواند براي رفع و بهبود كيفيت آموزش مفيد واقع شود .این جستار
حاصل تالش چندي از معلمان است كه مسائل و مشکالت آموزش و تدریس را تجزیه و تحليل كرده و براي حل آنها
راهکارهایي به صورت مقالههایي اقدامپژوهي ارائه كردهاند.
آموزههايپژوهشدرعملدوره

.155احمدي ،خدیجه /رضایي كرجي ،آسيه /شمشيري ،مينا /طاهرخاني ،زهره.
آموزشمتوسطه.كرج :ملرد160 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786008169888 :
مخاطب:هنرآموز /مشاور 
کلماتکليدي:نمونهپژوهي ،نظریههاي آموزش و پرورش ،یادگيري 
چکيده :جایگاه مطالعه و پژوهش در فرآیند آموزش و پرورش انکارناپذبر است .گسترش طرحهایي در این زمينه
شکوفایي استعدادهاي بالقوه دانشآموزان را در پي خواهد داشت .این نوشتار شامل مقالههایي است كه چند تن از
معلمان تحقيقات خود را در قالب اقدامپژوهي ارائه كردهاند .مشکالتي را در حوزه آموزش و پرورش و یادگيري
دانشآموزان شناسایي ،تحليل و براي رفع آنها پيشنهادهایي ارائه دادهاند.
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آموزههاي پژوهش در عمل

 .156ابراهيمزاده ،زهرا /پوررستم ،سکينه /وليپور گودرزي ،مژگان /هادیان ،سارا.
مقطعمتوسطه.كرج :ملرد150 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786008169239 :
مخاطب:هنرآموز /مشاور 
کلماتکليدي:نظریههاي آموزش و پرورش ،یادگيري ،نمونهپژوهي 
چکيده :این كتاب نمایانگر فعاليت تعدادي از معلمان است كه كوششهاي خود را در محيط آموزشي در قالب
اقدامپژوهي مکتوب كردهاند .در این مقالهها مسائلي كه در مسير تکامل آموزشي دانشآموزان وجود دارند ،شناسایي و
در مورد دالیل مشکل اطالعاتي گردآوري شده و براي رفع آنها راهکارهایي ارائه شده است.
آموزههايپژوهشدر

.157بزرگي نامي ،سيمين /سعيديمقدم ،محمدرضا /شمشيري ،مينا /مثنويخوان ،آفرین.
عملمقطعمتوسطه.كرج :ملرد188 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786008169314 :
مخاطب:هنرآموز /مشاور 
کلماتکليدي:نظریههاي آموزش و پرورش ،یادگيري ،كمتوان ذهني ،نمونهپژوهي 
چکيده :اقدامپژوهي روش تحقيق نظاممند است كه توانمنديهاي افراد را در طرح مسئله ،جمعآوري اطالعات،
تجزیه و تحليل ،نتيجهگيري و تصميمگيري براي رفع یا كاهش مشکل در حوزه شغلي افزایش ميدهد .این اثر
مجموعهاي از مقاالت و فعاليتهاي تعدادي از معلمان را در بر دارد كه در قالب اقدامپژوهي و پيرامون مشکالت
آموزشي و یادگيري مکتوب شدهاند.
.158مرداني ،علي .آنچهرؤساواعضايانجمناولياومربيانمدارسبایدبدانند.مشهد :ضریح آفتاب.1395 .
152ص .رقعي .شابك 9789644299636 :
مخاطب:والدین /هنرآموز /مدیر /مشاور /هنرجو 
کلماتکليدي:آموزش و پرورش ،تعليم و تربيت ،خانواده 
چکيده :این اثر نگاهي دارد به تاریخچه تشکيل انجمن اوليا و مربيان در جهان و ایران و اهداف شکلگيري آن.
انجمن در سالهاي اخير توانسته است مراحل نمادینه و ستادینهسازي خود را پشت سر گذارد و در حال
نهادینهسازي در مدارس است .مؤلف ضمن بررسي عملکرد انجمن ،پيشنهادهایي براي گسترش مشاركت اوليا و
مربيان و افزایش كيفيت در آموزش و پرورش ارائه كرده است.
نهاي مدرسهاي .تبریز :بوي جوي موليان130 .1394 .ص .رقعي.
 .159صمدیان ،صمد .استانداردسازي آزمو 
شابك 9786009319923 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:تربيت معلم ،آزمونها ،ارزشيابي آموزشي 
چکيده :ارزشيابي بازخوردي از فرایند یاددهي ـــ یادگيري است كه فرصت سازماندهي بهتر محتواي آموخته شده
را در ذهن دانشآموزان فراهم ميكند .به همين دليل نحوه طراحي سؤال براي ارزشيابي ،از قواعد و قوانين خاصي
برخوردار است .در این كتاب معلمان با نکات علمي و قانوني و فني طراحي سؤال و برگزاري آزمونهاي رسمي
مدرسهاي آشنا ميشوند.
 .160نيستاني ،محمدرضا .اصول و مبانيدیالوگ:روششناختوآموزش.اصفهان :یار مانا192 .1394 .ص.
وزیري .شابك 9786007768280 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:آموزش و پرورش ،گفتوگو 
چکيده :در این اثر ضمن بررسي معنا و مفهوم دیالوگ از دیدگاه فالسفه و اندیشمندان ،به توضيح اصول و مباني آن
پرداخته شده است .ه مچنين به نقش دیالوگ در حوزه تعليم و تربيت به طور مفصل اشاره شده و مفهوم آن به
صورت بنيادین مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است.
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انتخابچشمانداز،انتخابمسير،انتخابرشته.تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان.

.161ابطحي ،سيدعلي.
64 .1395ص .رحلي .شابك 9789640811580 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:موفقيت شغلي ،مشاوره آموزشي ،برنامهریزي راهبردي ،انتخاب رشته 
چکيده :انتخاب صحيح مسير تحصيلي و شغلي موضوعي است كه تقریبا همه افراد با آن سروكار دارند و در دورهاي
از زندگي به مهمترین دغدغه آنها تبدیل ميشود .در این كتاب سعي شده است ابتدا مفاهيم تفکر هدفمند و
استراتژیک در زندگي شغلي و تحصيلي توضيح داده شود و سپس نقشي كه این نوع تفکر ،در موقعيت افراد ،ميتواند
داشته باشد تشریح شود .در این كتاب به مخاطب آموزش داده ميشود تا به جاي تصميمگيري بر مبناي تخيالت و
در زمان حال ،ابتدا چشمانداز  20سال آینده خود را تصور نماید و سپس بين آن چشمانداز و وضعيت فعلي خود
جادهاي ترسيم كرده و در آن حركت كند.
 .162سلحشور ،ماندانا .انتقادي اندیشيدن به زبان ساده .تهران :شركت نشر فراروان216 .1394 .ص .رقعي.
شابك 9789642842889 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:مهارتهاي اندیشيدن ،استدالل ،اندیشه و تفکر 
چکيده:اندیشه انتقادي بر اساس اطالعات به تقسيمبندي ،تجزیه تحليل و كاربرد اطالعات ميپردازد و با استفاده از
مهارتهاي استدالل كردن ،كشف قوانين علمي و ارائه نظریههاي جدید به روند توليد علم سرعت ميبخشد .كتاب
حاضر ،طي هيجده درس ميكوشد خواننده را گامبهگام با مباني و اصول انتقادي اندیشيدن ،از شناخت و تعریف
مسئله گرفته تا استدالل و قضاوتكردن آشنا كند.
 .163ابراهيمي ،ابوالفضل .بر ساحل تحصيل :مدیریت موفق تحصيل در هفتگام .قم :مؤسسه آموزشي و
پژوهشي امام خميني(ره)96 .1395 .ص .رقعي .شابك 9789644119781 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:موفقيت تحصيلي ،برنامهریزي ،مهارتهاي مطالعه 
چکيده:درسخواندن روشها ،تکنيکها و قوانين ویژهاي دارد كه با رعایت آنها ميتوان ميزان موفقيت را باال برد.
كتاب حاضر در هفت گام این روشها را خالصه كرده است .گام نخست مدیریت خود (و شناخت صحيح خود و
شيوههاي فائق آمدن بر فشارهاي زندگي)؛ گام بعدي مدیریت سبک زندگي (شامل نکات الزم دربارة تغذیه ،خواب و
ورزش)؛ مدیریت زمان (و برنامهریزي براي آن)؛ مدیریت تمركز (راههاي افزایش تمركز و شناخت موانع آن)؛ مدیریت
مطالعه(اصول مطالعه و یادداشت برداري)؛ مدیریت حافظه (تکنيکهاي تقویت حافظه)؛ مدیریت امتحان(آمادگي براي
امتحان و افزایش احتمال موفقيت در آن).
سيپنهانوجایگاهآندرزندگيدانشآموزي.كرمان :فرهنگ عامه.

.164شریفيفدیجي ،حسين .برنامهدر
264 .1395ص .وزیري .شابك 9786007549308 :
مخاطب:هنرآموز /مدیر /دانشجومعلمان /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي:برنامهریزي آموزشي ،نظریههاي آموزش و پرورش ،خودآگاهي 
چکيده :این پژوهش به مجموعه ارزشها ،هنجارهاي رفتاري و نگرشي ميپردازد كه هر یادگيرندهاي ضمن
فرایندهاي آموزش به گونهاي خاص تجربه ميكند .ابعاد و دالیل وقوع این رفتارها را بررسي و دیدگاههاي مختلف را
در این مورد بيان ميكند.
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.165باهو سله بني ،سميرا /باهو ،فاطمه /نقيبسادات ،سيده نازنين فاطمه .پرخاشگريونوجوان:جستاريدر
تأثير خانواده و محيط بر پرخاشجویي نوجوانان و کودکان .تهران :خورشيدباران140 .1395 .ص .وزیري.
شابك 9789648515886 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:نمونهپژوهي ،روانشناسي نوجوان 
چکيده:از ناهنجاريهاي اجتماعي است كه از روي قصد براي صدمهزدن به دیگري یا خود صورت ميگيرد و عوامل
متعددي در بروز آن نقش دارند .در این پژوهش ،تأثير شيوه رفتار والدین بر ميزان پرخاش دانشآموزان دختر دوره
متوسطه اول بررسي شده است و آمار توصيفي و نتایج حاصل از پرسشنامهها و آزمونها آمده است.
.166چراغي ،سيدضيا .پيشگيريازتخلفاتاداريدرآموزشوپرورش.تهران :مؤسسه فرهنگي منادي تربيت.
100 .1395ص .رقعي .شابك 9786003900325 :
مخاطب:مدیر /هنرآموز 
کلماتکليدي:قوانين ،قانون خدمات كشوري ،آیين نامه هاي اداري 
چکيده:برخورداري از نظام سالم اداري در یک كشور و شناسایي و بر خورد با تخلفات كاركنان به منظور ایجاد
محيطي پاک ،عموماً مورد توجه دستگاههاي اجرایي است .نویسنده كتاب حاضر بر این باور است كه شناخت ساز
وكارها و پيشگيري از تخلفات اداري با هدف برخورداري از نظام سالم اداري ،به عنوان اقدام اوليه ،بسترهاي الزم را
براي انجام دادن فعاليت و رشد مناسب فراهم ميسازد.
تابآوري(فردي،خانوادگيواجتماعي).تهران :دانژه184 .1395 .ص .رقعي.
.167حسيني المدني ،سيدعلي .
شابك 9786002501080 :
مخاطب:والدین /هنرآموز /مشاور 
کلماتکليدي:انعطافپذیري ،خانواده ،رفتار اجتماعي 
چکيده :تابآوري به توانمنديها و قدرتهایي ميپردازد كه افراد ،خانوادهها و جوامع را قادر ميسازد تا بر
گرفتاريها و مشکالت فائق آیند .در این كتاب با اتخاذ رویکردي كلنگر ،تابآوري در سه سطح فردي ،خانوادگي و
اجتماعي در ابعاد مختلف بررسي شده است .همچنين در انتهاي كتاب ،جهت سهولت در انجام پژوهشهاي مرتبط با
تابآوري ،سه پرسشنامه در سه مقياس سنجش گنجانده شده است.
تربيتجنسيدراسالم:آموزههاوراهکارها.مشهد :دانشگاه علوم اسالمي

.168مرویانحسيني ،سيدمحمود.
رضوي248 .1395 .ص .وزیري .شابك 9786007044209 :
مخاطب:والدین /هنرآموز /مشاور 
کلماتکليدي:اخالق جنسي ،نوجوانان ،اخالق اسالمي 
چکيده :غریزه جنسي بر مبناي حکمت الهي در تکوین آدمي قرار داده شده است كه ادامه حيات بشر نيز به آن
وابسته است .در این اثر ،مباني نظري تربيت جنسي از دیدگاه قرآن و آموزههاي دیني اسالم بيان شده است .چگونگي
و مراحل تربيت جنسي در دوره كودكي ،نوجواني و جواني تشریح و راهکارهاي كاربردي در این زمينه ارائه شده است.
.169احمدي ،علياصغر .تربيتفرزند.تهران :پركاس140 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786007469187 :
مخاطب:والدین /هنرآموز 
کلماتکليدي:تربيت ،روانشناسي آموزش و پرورش 
چکيده :تربيت در واقع رشد دادن دروني انسان است .كتاب حاضر ميكوشد دربارة تربيت و چگونگي انجام آن
توضيحات مفصلي ارئه دهد .در فصل اول از چگونگي تربيت كردن سخن ميگوید .در فصل دوم از آغاز تربيت و سن
شروع آن در انسان ميگوید .فصل سوم به بيان حيطه هاي تربيت ميپردازد.در فصل بعد ،تفاوتهاي فردي و تأثير
آن در تربيت مطرح است و پس از آن نيز از مثبتاندیشي بحث ميشود .در گفتارهاي هفتم تا دهم دربارة محبت و
جایگاه انسان در قلب دیگران ميخوانيم و سپس دربارة پرورش كرامت ،تشویق و تنبيههاي انساني ،و چگونگي مواجه
شدن با ناسازگاريهاي كودكان و نوجوانان .سخن پایاني كتاب دربارة نقش و جایگاه مربي و متربي است.
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هايبزرگاجرایيباکمكمدیریكدقيقهاي.مهستي دهباشي .تهران :پل.

.170بالنچارد ،كن .تشکيلتيم
128 .1394ص .رقعي .شابك 9789649944500 :
مخاطب:مدیر /دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکليدي:مدیریت ،مدیریت نيروي انساني ،كار گروهي 
چکيده:مدیریت موفق هنري است كه بسياري آرزوي آن را دارند .نویسندة كتاب حاضر ميكوشد در قالب ماجرایي
دربارة یک مدیر ،همة آنچه را هر مدیري براي موفق بودن و توانمندي در تشکيل تيمهاي كاري بزرگ و كارامد
نيازدارد ،به مخاطب بياموزد .با توصيههاي این كتاب ،مخاطب ميآموزد ،براي مدیري موفق بودن باید :براي طي
مراحل پيشرفت به اعضاي گروه كمک كند ،روش هاي خود را در جهتي تنظيم كند كه اعضا بتوانند اجرا كنند،
همگان در گروه به سوي یک هدف حركت كنند.
.171بوش ،توني .توسعهمدیریتورهبريدرآموزشوپرورش.عبدالمحمد طاهري .تهران :آواي نور.1395 .
216ص .وزیري .شابك 9786003092211 :
مخاطب:هنرآموز /مدیر /دانشجومعلمان 
کلماتکليدي:مدیریت آموزشي ،مهارت رهبري ،مدرسهها 
چکيده:اهميت رهبري مؤثر و مدیریت براي عمليات موفقيت آميز در مدارس و دانشگاهها در قرن بيست و یکم
مورد توجه قرار گرفته است .نویسنده در كتاب پيش رو روند آماده سازي مدیریت و توسعه را در آموزش و پرورش
تحليل كرده است .این كتاب در  9فصل به رهبري و توسعة مدرسه ،مدلهاي رهبري آموزشي ،اهميت رهبري و
توسعة مدیریت ،برنامه آموزشي توسعه رهبري،آماده سازي و پشتيباني رهبران در كشورهاي توسعه یافته و ...پرداخته
است.
 .172جهدي كلوانق ،هادي /حسنزاده ،ناصر .چگونه دانشآموزاني شاد داشته باشيم؟ .تبریز :پژوهشهاي
دانشگاه168 .1394 .ص .وزیري .شابك 9786008038115 :
مخاطب:هنرآموز /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي:بهداشت رواني ،فعاليتهاي فوق برنامه ،روانشناسي 
چکيده :ایجاد مدرسة بانشاط و داشتن دانشآموزاني شاد از دغدغههاي امروزي مدرسهها و خانوادههاست .كتاب
حاضر ميكوشد در ابتدا با تعریف شادي مفهوم آن را در ذهن مخاطب روشن سازد .سپس با ذكر عوامل مؤثر بر
شادي دانشآموزان در خانواده ،مدرسه و كالس درس ،نکتههاي مربوط به هر محيط و شادسازي دانشآموزان در
آنها را گوشزد كند .به این ترتيب ،كتاب شامل راهکارهایي دربارة انواع فعاليتهایياست كه به منظور شادسازي
محيطهاي اطراف دانشآموزان ميتوان آنها را پيادهسازي واجرا كرد.
.173تيم نویسندگي دانشگاه .UFAچگونهیادگيريرابهسرگرميتبدیلکنيم؟.اكرم قيطاسي .تهران :مؤسسه
فرهنگي منادي تربيت128 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786003900288 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:راهنماي آموزشي ،روانشناسي ،مهارتهاي مطالعه ،یادگيري 
چکيده :چنانچه یادگيري به سرگرمي تبدیل شود ،یادگيرنده از آن لذت ميبرد و خسته نميشود .كتاب حاضر در
چهار بخش مي كوشد به مخاطب كمک كند بتواند از یادگيري به عنوان سرگرمي لذت ببرد .دربخش اول ،مخاطب با
خودش و فرایندهاي ذهني بيشتر آشنا مي شود و با شناخت هوشهاي چندگانه ،نقاط ضعف و قوت خود را
ميشناسد.در بخش بعد سازگاري با دیگران را ميآموزد كه یکي از بهترین راههاي یادگيري است .در بخش سوم با
عنوان «نکاتي دررابطه با تفکر و حافظه»،مخاطب این موضوع را در قالب چندین بازي تمرین ميكند .بخش آخر نيز
به محيط یادگيري و نقش آن در تبدیل یادگيري به سرگرمي اختصاص دارد.
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حافظهاترابهکاربينداز:ذهنخودرابهتربشناسيدتابتوانيدقدرتذهنوحافظهخود

.174بازان ،توني.
راافزایشدهيد.محمدجواد نعمتي .تهران :پل272 .1394 .ص .رقعي .شابك 9789649944838 :
مخاطب:مربي /والدین /هنرآموز 
کلماتکليدي:حافظه ،تمرینها ،اندیشه و تفکر 
چکيده:حافظه ظرفيت باالیي دارد و در صورتي كه راههاي استفاده از آن را بدانيم ،ميتوانيم بهرة زیادي از حافظه
ببریم .كتاب حاضر به حافظه ،روش اصلي تق ویت آن و چگونگي استفاده از نقشة ذهني در به خاطر سپاري ميپردازد.
در فصلهاي  1تا  ، 9به منظور تعيين ظرفيت كنوني حافظة مخاطب ،انواع فعاليتهاي سنجش و تست حافظه ارائه و
اولين روشهاي تقویت آن اعالم ميشوند .در بخش دوم كتاب ،روش اصلي تقویت حافظه معرفي ميشود و روشهایي
براي افزایش بهرة هوشي ،بهخاطر سپردن شمارههاي تلفن ،برنامهها و قرارها ،تاریخها و رویدادهاي مهم ميآیند.
بخش سوم با معرفي روش استثنایي تقویت حافظه ،یعني«نقشههاي ذهني» ،اصول مربوط به آن و فعاليتهاي
بسياري را كه به تمرین تقویت حافظه مربوط ميشوند ،در برگرفتهاست.
 .175جمعي از نویسندگان /حسيني ،مهدي .حقوق متقابل معلم و شاگرد .شيراز :فرنام94 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9786007608463 :
مخاطب:هنرآموز /دانشجومعلمان 
کلماتکليدي:حقوق ،مسئوليتپذیري 
چکيده:معلم در برابر شاگرد و شاگرد در برابر معلم حقوقي دارند .كتاب پيش رو در سه فصل ميكوشد به این
حقوق بپردازد .در فصل اول ،مفاهيم و تعریفهاي واژه هایي مثل حق ،معلم ،مسئول ،آموزگار و مسئوليت آمدهاست.
در فصل دوم ویژگيها و شایستگيهاي معلم بيان شدهاند .ارزش و مقام معلم ،رابطة شاگرد و معلم ،و حقوق متعلم با
توجه به احادیث و نيز در رسالة امام سجاد از زیر بخشهاي این فصل هستند .در فصل سوم با عنوان «مسئوليت
حقوقي معلم و شاگرد» مفهوم حق ،تکليف و مسئوليت ،آموزگار و شرایط او ،تفاوت مسئوليت مدني و مسئوليت،
مبناي مسئوليت آموزگار و مواردي ازاین دست مطرح شدهاند.
دانستنيهايمدیرانمدارس.تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان96 .1395 .ص .رقعي.

.176تقيلو ،حسن.
شابك 9789640810378 :
مخاطب:مدیر /هنرآموز 
کلماتکليدي:آموزش و پرورش ،آیين نامه هاي اداري ،مدارس ،مدیریت و سازماندهي 
چکيده:در این كتاب سعي شده است با استفاده از مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش و چند توصيه
راهبردي نظر مدیران مدارس را به برخي قوانين و مقرراتي كه در اداره یک واحد آموزشي مورد نياز است جلب كند و
زمينه الزم را براي آگاهي بيش از پيش درباره وظایف و مسئوليتهایي كه تعيين شده است فراهم نماید .كتاب در
چهار بخش به گزیده آیيننامه اجرایي مدارس ،آیيننامهها و دستورالعملها ،توصيه هاي راهبردي و تخلفات و
تنبيهات اداري پرداخته است .در انتهاي كتاب نيز قانون رسيدگي به تخلفات اداري با ذكر مصادیق و به صورت
كاربردي آورده شده است و در پایان هر بخش تعدادي سوال جهت خودآزمایي در نظر گرفته شده است.
.177عابديكرجيبان ،زهره /رضاعلي ،روحاله .دانشتربيتي،تخصصيمعلمان:کتابچهراهنما برايمعلمان،
کارشناسانودانشجویانتربيتمعلم.تهران :آواي نور80 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786003092099 :
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرآموز /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي:راهنماي آموزشي ،راهنماي تدریس ،تربيت معلم 
چکيده :آموزش در قرن بيست و یکم به معلمان كارامد و ماهر نياز دارد .كتاب حاضر راهنمایي است به این منظور و
ميكوشد رهنمودهایي به معلمان ارائه دهد .در فصل اول كتاب ،موضوع شایستگي معلمان تببين و چارچوبهاي
كلي آن مطرح ميشود .آشنایي با دانش تخصصي معلمان و استانداردهاي آن نيز در این فصل آمدهاست .در فصل
دوم شایستگي تدریس و مؤلفههاي آن ،و نيز استاندارهاي تدریس بيان و تشرح شدهاند.
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درسپژوهيگامبهگام:شيوهبهبودآموزشوتدریس.ابوالفضل بختياري،

.178لوئيس ،كاترین /هارد ،جکلين.
مهين كيخانژاد ،مهري فالح .تهران :سازوكار280 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786007325032 :
مخاطب:هنرآموز /دانشجومعلمان /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي:راهنماي آموزشي ،برنامه ریزي درسي ،روش تدریس ،درسپژوهي 
چکيده:اصالح و بهبود یک موضوع فرهنگي و پيچيده ،مانند تدریس ،به كوشش و تالش همه دستاندركاران از
جمله دانشآموزان ،والدین و معلمان نياز دارد .درسپژوهي روشي براي اصالح شيوه آموزش است .این كتاب ،به
بررسي و تجزیه و تحليل راهکارهایي ميپردازد كه گروههاي موفق درسپژوهي به كار بردهاند تا عملکرد درسپژوهي
را سازنده ،مطمئن و جامع كنند .این كتاب در  9فصل به مباحثي چون درسپژوهي در عمل ،تشکيل یک گروه
درسپژوهي ،متمركز شدن تحقيق،شکلهاي گوناگون درسپژوهي و  ....اشاره دارد.
پژوهيوتوسعهحرفهايمعلم.همدان :فراگير هگمتانه182 .1395 .ص.


درس
.179عبادي ،موسي /ملکي ،شيما.
وزیري .شابك 9786002191816 :
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکليدي:فعاليتهاي پژوهشي ،تحقيق علمي ،بهسازي آموزش 
چکيده :یکي از راههاي بازاندیشي در روشها كه معلمان با مشاركت یکدیگر ميتوانند به كار گيرند ،فرآیند
درسپژوهي است .درسپژوهي روند تغيير در مدرسه را تسهيل ميكند و همانطور كه از نامش پيداست ،پژوهش در
درس یا تدریسپژوهي است .كتاب پيش رو در هفت فصل انواع روشهاي تحقيق ،پيشينه و پيش نيازهاي
درسپژوهي ،مدلهاي درسپژوهي در جهان و ایران ،نکات مهم در گزارش نویسي و بخشهاي مختلف گزارش
درسپژوهي را تشریح مينماید .در ادامه تهيه گزارش در محيط الکترونيکي را بهصورت كامل توضيح ميدهد و در
انتها خالصهاي از مقالههاي نقش جشنوارههاي درسپژوهي در توسعه حرفهاي معلمان را ارائه مينماید.
درسپژوهي ،ایدهاي جهاني براي بهسازي آموزش و

 .180سركارآراني ،محمدرضا .مدارس یادگيرنده:
غنيسازيیادگيري.تهران :مرآت304 .1395 .ص .وزیري .شابك 9786007977118 :

مخاطب:مدیر /دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکليدي:پژوهش ،آموزش و یادگيري 
چکيده :درسپژوهي ،پژوهشي مدرسهمحور در بستر كالس درس است كه بر چرخة یادگيري گروهي ،كيفي،
مشاركتي و مداوم كارگزاران آموزشي استوار است .این كتاب مجموعهاي از مقالههاي نویسنده دربارة درسپژوهي
(مطالعة درس) است كه چالشهاي دهة اخير و چشماندازهاي درسپژوهي در ایران را بررسي و راهکارهایي عملي
براي اجراي مؤثرتر آن پيشنهاد مينماید .در ابتداي هر فصل ،نقشهاي مفهومي آمده است كه دربردارندة نماي كلي
آن فصل ميباشد.
.181بازان ،توني .درستفکرکن،صحيحعملکن.محمدجواد نعمتي .تهران :پل104 .1394 .ص .رقعي .شابك:
 9789642331284
مخاطب:والدین /هنرجو /مشاور /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،یازدهم
کلماتکليدي:حافظه ،هوش ،اندیشه و تفکر ،خالقيت 
چکيده:نقشة ذهني راه و ابزاري است خالقانه براي نکتهبرداري و واردكردن مرتب اطالعات به ذهن .نویسندة كتاب
حاضر مي كوشد با معرفي نقشة ذهني و بيان اصول و قواعد مربوط ،نحوة عملکرد و راههاي استفاده از آن را نشان
دهد .كتاب همچنين نحوة ایجاد و طراحي نقشة ذهني را از ابتدا و به صورت بسيار ساده توضيح ميدهد .از نقشة
ذهني ميتوان براي خرید ،شروع كار جدید ،مذاكرات و متقاعدكردن افراد ،تماسهاي تلفني ،خالصهكردن یک كتاب
در یک صفحه ،و برنامهریزي امور خانوادگي بهره برد.
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 .182كافمن ،جيمزسي /استرنبرگ ،رابرتجي .راهنماي جامع خالقيت کمبریج جلد .1مرتضي شعباني ،ليال
بيگدلي .تهران :آواي نور508 .1394 .ص .وزیري .شابك 9786003091726 :
مخاطب:هنرآموز /مدیر /مشاور /دانشجومعلمان /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي:خالقيت ،راهنمایي حرفهاي ،منابع اطالعاتي 
چکيده:عالقهمندان حوزة خالقيت و استادان و دانشجویان رشتههاي روانشناسي ،علوم تربيتي ،و مدیریت و منابع
انساني به راهنمایي جامع دربارة خالقيت نياز دارند .كتاب حاضر جلد اول از راهنمایي دو جلدي دربارة خالقيت است
كه موضوعات م تنوعي نظير مغز ،تعليم و تربيت ،تجارت و فرهنگ را تحت پوشش قرار ميدهد .بخش اول «مفاهيم
بنيادي» را به منظور معرفي تاریخ و مفاهيم كليدي حوزة خالقيت مطرح كرده است .بخش بعدي «دیدگاههاي
گوناگون دربارة خالقيت» است كه حاوي فصلهاي بسياري دربارة رویکردهاي وظيفهاي ،تکاملي و عصبي دربارة
خالقيت است .بخش سوم در جلد دوم آمده است.
 .183كافمن ،جيمزسي /استرنبرگ ،رابرتجي .راهنماي جامع خالقيت کمبریج جلد .2مرتضي شعباني ،ليال
بيگدلي .تهران :آواي نور324 .1394 .ص .وزیري .شابك 9786003091733 :
مخاطب:هنرآموز /مدیر /مشاور /دانشجومعلمان /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي:خالقيت ،راهنمایي حرفهاي ،منابع اطالعاتي 
چکيده:عالقهمندان حوزة خالقيت و استادان و دانشجویان رشتههاي روانشناسي ،علوم تربيتي ،و مدیریت و منابع
انساني به راهنمایي جامع دربارة خالقيت نياز دارند .كتاب حاضر جلد دوم از مجموعه دو جلدي راهنماي جامع
خالقيت است .بخش سوم این مجموعه با عنوان «مباحث جاري» ،به موضوعات این حوزه ميپردازد.ارتباط ميان
خالقيت و انگيزه ،و خالقيت فردي و گروهي از موضوعات فصلهاي این بخش هستند .نویسندگان در نهایت و در
بخش چهارم ،بحث و نتيجهگيري كرده و به آیندة حوزة خالقيت نگاهي انداختهاند.
.184محمدينيک ،الهنظر /محمدينيک ،عصمت /نجاتبخشاردكاني ،فاطمه .راهنمايعمليتهيهوتدوینطرح
پيشنهادي پژوهشي (پروپوزالنویسي) .شيراز :ادیب مصطفوي141 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786007303023
مخاطب:مشاور /دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکليدي:راهنماي آموزشي ،روششناسي پژوهش 
چکيده:تدوین و نوشتن طرحهاي پژوهشي از موضوعاتي است كه به مطالعة دقيق نياز دارد .كتاب حاضر راهنمایي
است براي آموزش تهيه و تدوین طرح پژوهشي .كتاب در ابتدا پژوهش را تعریف و انواع آن را برميشمارد .سپس
دربارة تدوین طرح پژوهشي ،چارچوب نظري ،چکيده ،مقدمه ،انتخاب موضوع ،ادبيات تحقيق ،اهداف و متغيرها و
فرضها كه از بخشهاي پژوهش علمي هستند ،توضيحاتي ميدهد .بعد از آن ،معرفي انواع طرحهاي پژوهشي مثل
آزمایشي ،شبه ،غير و پيش آزمایشي را نيز ميآورد.
.185مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان .راهنمايکاربرديمشاورهشغليوتحصيليباتاکيدبر
سامانه هدایت شغلي -تحصيلي (سامانه هشت) .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان.
488 .1395ص .وزیري .شابك 9786007857922 :
مخاطب:والدین /مشاور /دانشجومعلمان /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:راهنمایي حرفهاي ،راهنماي آموزشي 
چکيده:شغل و رشتهتحصيلي ،اهميت ویژهاي در زندگي انسان دارد و انتخاب آن یکي از تصميمگيريهاي اساسي
افراد محسوب ميشود .اثر حاضر در راستاي بسترسازي براي استفاده مشاوران از ابزارها و سامانههاي هدایت شغلي و
تحصيلي نگاشته شده است و تمركز اصلي آن بر معرفي و به كارگيري سامانه بومي تحت عنوان سامانه هشت است.
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شناسيانتخابرشتهقابلاستفادهبرايدانشآموزاندوره


رشته
.186رجبي ،فروزان .مشاوره و برنامهریزي:
اولودوممتوسطه.تهران :تسلط92 .1395 .ص .پالتویي .شابك 9786008305453 :
مخاطب:والدین /هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:انتخاب رشته ،رشتههاي تحصيلي ،راهنماي آموزشي 
چکيده :شاید انتخاب رشتة تحصيلي اولين انتخاب مهم و تأثيرگذار در زندگي باشد .كتاب حاضر مي كوشد ،در
جریان بهبود و سرعت بخشي به این انتخاب ،به دانشآموزان كمک كند رشتههاي دانشگاهي را به طور دقيق
بشناسند تا بتوانند انتخاب دقيق تري نيز انجام دهند .نویسنده در ابتداي كتاب اهميت انتخاب رشته و نيز
توصيههایي براي والدین آورده است .سپس رشته هاي دانشگاهي را در پنجگروه علوم تجربي ،ریاضي ،علوم انساني،
هنر و زبان معرفي كرده و زیرشاخه هاي مربوط به هر كدام را نام برده است .در مورد هر رشته ،توانایي الزم براي
تحصيل آن رشته و سپس موقعيت شغلي آن در ایران شرح داده شده است.
 .187برانسن ،پو /مریمن ،اشلي .كليدهاي تربيت كودكان و نوجوانان :روشي متفاوت در تربيت فرزند .اشرف
راضي .تهران :صابرین288 .1394 .ص .رقعي .شابك 9789642785698 :
مخاطب:والدین /هنرآموز /مشاور 
کلماتکليدي:علوم تربيتي ،فرزندان ،والدین ،روانشناسي 
چکيده :كتاب حاضر یکي از كتابهاي مجموعه "كليدهاي تربيت كودكان و نوجوانان" است كه به روشها و
مشکالت تربيتي كودكان و نوجوانان تا سنين بلوغ ميپردازد .این كتاب با استفاده از علم جدید روانشناسي كودک،
ثابت مي كند بسياري از فرضياتي كه درمورد كودكان بدیهي است چندان قابل اعتماد نيست .فرضيات غلط منجر به
اتخاذ شيوههاي تربيتي نادرست شده است و بر نحوه تفکر ما نسبت به كودكان ،تفسير رفتار آنها و نحوه تعامل با
آنها نيز اثري منفي داشته است.
هايزندگيـمهارتهايزندگي.تبریز:


سالمبرزندگي:مدیریتآگاهانهزمان،شيوه
.188ساداتي ،ميرقدیر.
ستوده216 .1394 .ص .رقعي .شابك 9786003250437 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:روانشناسي ،زندگي اسالمي 
چکيده:افزایش آگاهي دربارة شيوه هاي مدیریت آگاهانة زمان احساس بهتري از زندگي به فرد خواهد داد .كتاب
حاضر مي كوشد با ارائة راهكارهایي كه از منابع معتبر دیني گرفته است ،مخاطب را در گسترش روابط انساني،
برقراري تفاهم در فضاي زندگي مشترک ،موفقيت تحصيلي ،پيشگيري از بيماريها و بازیابي سالمت ،و كنترل وزن
توانمند سازد .این كتاب در  22فصل تدوین شده است و عنوان بعضي از فصلهاي آن عبارتاند از :اعتدال ،شيوة
مدیریت جها ن هستي؛ رهایي از نگراني ،مدیریت استرس؛ فرایند دریافت شفا و بازیابي سالمت؛ قانون حداقل تالش.
.189نادري ،ناهيد /نوروزي ،رضاعلي /سيادت ،سيدعلي .سياستگذاريدر آموزشوپرورش.اصفهان :یار مانا.
272 .1395ص .وزیري .شابك 9786007768419 :
مخاطب:هنرآموز /مدیر /دانشجومعلمان /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي:آموزش و پرورش ،برنامهریزي آموزشي ،روشهاي آموزش 
چکيده:رهبران و مدیران آموزشي با سياستگذاري صحيح ميتوانند با تحوالت جهاني همراه شوند .كتاب حاضر در
چهار بخش به رهبران آموزشي كمک مي كند با استفاده از رویکرد سيستمي ،برنامههاي نوین آموزشي را تدوین
كنند .در بخش اول كتاب ،مخاطب با مفاهيم سياستگذاري و قلمرو و تاریخچة سياستگذاري در آموزش و پرورش
آشنا ميشود .تغييرات جهاني و آموزش و پرورش موضوع بخش دوم كتاب ،هماهنگي سه حوزة آموزش و پرورش در
پاسخ به جهاني سازي مربوط به بخش سوم وسياستگذاري در آموزش و پرورش قرن  21موضوع بخش آخر كتاب
است.
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 .190برزميني ،ليال /باباپور واجاري ،مریم /خوارزمي رحيمآبادي ،رحمتاله .شادي و نشاط :مفاهيم ،نظریهها،
عواملمؤثرباتأکيدبرشادابسازيمدارس.رشت :بلور96 .1394 .ص .رقعي .شابك 9786003064331 :
مخاطب:مدیر /مشاور /هنرآموز 
کلماتکليدي:روانشناسي ،بهداشت رواني ،شادي 
چکيده:وجود شادي و نشاط در مدرسه باعث رشد و تکامل همة ابعاد وجودي دانشآموز در بعد جسماني ،عاطفي،
اخالقي و معنوي ميشود .كتاب حاضر با توجه به اهميت موضوع شادي در بين دانشآموزان ،نظریهها و عوامل مؤثر
بر شادابسازي مدرسه را ارائه ميدهد .كتاب در دو فصل كلي ارائه شده است كه در فصل اول شادي تعریف ميشود.
سپس دیدگاههاي مربوط به آن و كاربرد نظریههاي مربوط به شادكامي ذكر شدهاند .در فصل بعد نيز مدارس برتر
جهان از نظر شادي و عوامل مؤثر بر شادي در آنها بررسي شدهاند .در نهایت هم نویسنده پيشنهادهایي براي
شادبودن داده است.
شایستگيهايمربي.مشهد :مينوفر68 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786008590637 :

.191یوسفي ،سجاد.
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکليدي:آموزش و پرورش ،اخالق حرفهاي ،معيارهاي شایستگي 
چکيده:براي نقش آفریني هرچه بهتر و كارآمدتر افراد در عرصههاي گوناگون در جامعه ،گزینش مربياني با مهارتها
و دانشهاي ویژه و برخوردار از شایستگيهاي معلمي ،امري ضروري ميباشد .كتاب حاضر مرجعي براي مربيان و
دانشجویان دانشگاه فرهنگيان است كه به بيان شایستگيهاي الزم براي مربيان ميپردازد .این كتاب در پنج فصل به
مفهوم شایستگي ،ویژگي مربي و معيارهاي شایستگي ،وظایف مربي و شاگرد ،جایگاه مربي و ابعاد شایستگيها اشاره
كرده است.
بامثالهايکاربردي.تهران :آواي نور.

.192لطيفي ،سعيد .طراحيآموزشيباتأکيدبرالگويمریلهمراه 
152 .1395ص .رقعي .شابك 9786003092297 :
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرآموز /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي:طراحي آموزشي ،الگوي مریل ،برنامه ریزي درسي 
چکيده:یکي از نقاط ضعف در نظامهاي آموزشي نحوه طراحي كتابهاي درسي است .كتابي كه پيش رو دارید یک
راهنما براي طراحي آموزشي كتابهاي درسي و انواع محتواهاي دیجيتال است .دیوید مریل یکي از نظریهپردازان در
زمينه طراحي آموزشي است ،در این كتاب ابتدا تاریخچه اي از طراحي آموزشي ارائه شده و سپس مباني نظري این
الگو تشریح شده است ،در ادامه الگوي مریل بهعنوان یکي از الگوهاي طراحي آموزشي شرح داده شده است.
.193كنعاني ،مصطفي /قائمي ،مهدي /طبري مقدم ،جواد .طراحيآموزشيویادگيري.تربت حيدریه :افرا تربت.
128 .1395ص .وزیري .شابك 9786009591978 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:برنامهریزي آموزشي ،نظامهاي آموزشي ،یادگيري 
چکيده:كتاب پيش رو ،به منظور آشنایي با اصول و فرایندهاي طرح و برنامهریزي نظامهاي درسي و آموزشي نگاشته
شده است .اهداف آموزشي ،راهبردهاي انگيزشي و شناختي ،محتوا و روشهاي آموزشي ،رسانه آموزشي ،ارزشيابي و
الگوهاي طراحي آموزشي از جمله مباحث مطرح در این كتاب است.
.194فولر ،سوزان .مجموعه كتابهاي زندگي مثبت :فراترازانگيزه.مهسار مشتاق .تهران :ابوعطا128 .1395 .ص.
رقعي .شابك 9789641702092 :
مخاطب:مدیر /هنرآموز 
کلماتکليدي:روانشناسي ،رهبران توسعه ،مدیریت 
چکيده:این كتاب ویژه رهبراني است كه مي خواهند محيط كار سالمي بسازند كه به رشد و پيشرفت بينجامد .در
این مطالعه با بيان داستانها و نمونههاي واقعي ،دو مدل انگيزشي معرفي ميشود كه یک مدل بيانگر علمي جدید
است و مدل دیگر پركاربردترین مدل مدیریتي در سراسر جهان .در هر دو مدل رفتارها و زباني به رهبران آموزش
داده مي شود كه به رشد و بازدهي بيشتر و موفقيت زیردستانشان كمک ميكند .این درحالي است كه در هر دو مدل
تعامل مستقيم با كاركنان نياز است.
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 .195خانپور هرسمي ،حميدرضا /فرجي ارمکي ،اكبر .فن بيان و سخنوري ،قابل استفاده معلمين ،اساتيد،
مجریان،وکالو....تهران :آثار فکر208 .1395 .ص .وزیري .شابك 9786007492390 :
مخاطب:هنرآموز /دانشجومعلمان /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي:سخنراني ،مهارتهاي ارتباطي ،علم بيان 
چکيده :یکي از ابزارهاي مهم اطالعرساني ،زبان است .این كتاب به سير تحول سخنوري و مراحل اصلي آن
ميپردازد و به مخاطب مي آموزد چگونه از طریق یادگيري اصول فن كالم با دیگران ارتباط برقرار كند .در واقع،
تمامي نکتهها و شيوههایي را بيان ميكند كه یک سخنران باید بداند و براي جلب توجه شنونده انجام دهد.
 .196رایان ،فرانک .كتابهاي داميز ،كاربردي و سودمند :قدرت اراده  .DUMMIES FORپروانه شاهيننژاد.
تهران :آوند دانش182 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786007022849 :
مخاطب:هنرآموز /دانشجومعلمان 
کلماتکليدي:موفقيت ،خویشتنداري ،روانشناسي 
چکيده :انسانها این قابليت را دارند كه اهداف ارزشمندشان را براي سالها حفظ و پيگيري كنند .بيشتر
وقتهادست یافتن به اهداف به بهاي سركوب اميال آني و تقویت اراده ميسر ميشود.كتاب حاضر شناخت بهتري از
قدرت اراده و به كارگيري آن به مخاطب ارائه ميكند و ضمن بيان روانشناسي خویشتنداري ،فواید خودانگيزشي را
شرح ميدهد و تمرین عادتهاي خوب را توصيه ميكند.
لذتیادگيري:رویکردهاوروشهايفعالواکتشافيدرآموزش.تهران :مؤسسه

.197فضليخاني ،منوچهر.
فرهنگي مدرسه برهان252 .1395 .ص .وزیري .شابك 9789640811351 :
مخاطب:هنرآموز /دانشجومعلمان 
کلماتکليدي:راهنماي تدریس ،مواد و روشهاي آموزشي ،یادگيري فعال 
چکيده :آموزش و توانمندسازي نيروي انساني محور توسعه و پيشرفت هر سازماني محسوب ميشود .هدف كتاب
حاضر ارتقاي یادگيري و كيفيت بخشي به تعليم و تربيت ،ضمن تبيين رویکرد فعال و اكتشافي است كه در آن ،براي
نمونه 26 ،روش تدریس ارائه شده است .كتاب در چهار فصل تدوین شده است كه عبارتاند از :مفهوم و تعریف
یادگيري؛ طراحي آموزشي؛ بحثهاي نظري روشهاي تدریس؛ روش تدریس فعال ،اكتشافي و مشاركتي .البته فصل
چهارم مهم ترین بخش كتاب است و خود دو بخش دارد :معرفي ساختار و روش ،و اجراي نمونة تدریس در درسهاي
گوناگون .در این فصل نمونههاي كاربردي بسياري آمدهاند.
.198نيستاني ،محمدرضا .مادربارانخواهيمماند:نقدحالاصحابدانش.اصفهان :یار مانا216 .1395 .ص.
رقعي .شابك 9786007768341 :
مخاطب:مدیر /دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکليدي:خاطره نویسي ،زندگينامهها ،راهنماي تدریس 
چکيده :خواندن شرح حال و احوال اصحاب دانش ميتواند چراغ راهي باشد در درک چگونگي پيمودن این راه.
نویسندة كتاب حاضر مي كوشد با بيان نقادانة زندگي خویش ،به خصوص از نظر تحصيلي و شغلي ،بعضي مسائل و
مشکالت موجود در جامعه ،اعم از مشکالت مدرسه و دان شگاه ،و تحصيل و تدریس و حتي سفر تا مشکالت جامعه و
كسب و كار و تجارت را در قالب خاطره بيان كند .در واقع ،این كتاب زندگينامهاي خود نوشته است كه بيشتر جنبة
تحليلي و نقادانه دارد .محتواي كتاب به ده فصل تقسيم شده است و هر فصل در پيوستگي مفهومي با فصلهاي
دیگر ،خاطراتي از یک استاد دانشگاه است كه در كودكي درسنخوان بوده و به مرور و در اثر گذشت زمان ،به درس
روي آورده و حال در این كتاب نقد احوال جامعه را آورده است.
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 .199مرزوقي ،رحمتاله .مباني و اصول تعليم وتربيت با نگاهي به تحوالت دوران معاصر .تهران :آواي نور.
184 .1395ص .وزیري .شابك 9786003091825 :
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکليدي:آموزش و پرورش ،اصول و مباني ،تعليم و تربيت ،نظامهاي آموزشي 
چکيده:توانایي فراگيري از جمله دالیل اصلي تعليمپذیري و ارائه تعليمات به فراگيران است .این موضوع كه نظام
آموزشي چه رسالت ،وظایف و كاركردهایي دارد ،از منظر جامعهشناسي تعليموتربيت مورد بررسي قرار ميگيرد .كتاب
حاضر در  10فصل به مفهومشناسي و ضرورت تعليموتربيت ،مباني ،اهداف و اصول ،ابعاد و نظریههاي انتقادي
تعليموتربيت و همچنين چالشهاي تربيت در دوران معاصر پرداخته است ،سپس در ادامه به نقش تعليموتربيت
مجازي كه رویکردي در زمينه تربيت شهروندالکترونيک است ،ميپردازد.
 .200اصالني ،ابراهيم .كتابهاي كوچک  40نکتهاي :متشکرم؛ ببخشيد؛ لطفاً! 40 :نکته براي راهنمایي
نوجوانان و جوانان در آداب معاشرت .تهران :پيشگامان پژوهشمدار64 .1395 .ص .بياضي .شابك:
 9786008529033
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:آداب معاشرت ،رفتار اجتماعي ،جنبههاي روانشناسي 
چکيده :دانستن آداب معاشرت و نکات و جزئيات آن براي همگان الزم است .كتاب حاضر از مجموعة «كتابهاي
كوچک  40نکتهاي»راهنمایي است كه در ظرف 40نکته ،ميكوشد ریزهكاريها و نکات مهم آداب معاشرت را به
مخاطب نوجوان معرفي كند؛ از جمله :در آسانسور هميشه باید رویتان به سمت در باشد؛ مراقب بوي بد دهن باش؛
غذاخوردن هم اصول وآدابي دارد؛ در كار دیگران دخالت و كنجکاوي نکن.
.201پيروز ،مجتبي .مجموعهمقاالتمدیریتمدرسه:ارایهمشکالتآموزشي،راهکارهاوراهبردها.تهران:
سخنوران280 .1394 .ص .وزیري .شابك 9786003831292 :
مخاطب:مدیر /هنرآموز 
کلماتکليدي:مدیریت آموزش و پرورش ،یادگيري 
چکيده:مدیریت مدرسه و كالس درس از مهمترین بخشهاي آموزش در مدرسه است .كتاب حاضر با توجه كردن
به این مهم ،حدود هشت مقالة تحقيقي را به تفصيل شرح ميدهد و یافتهها و پيشنهادهاي آن ها را ميآورد .بعضي
از این مقاالت عبارتاند از :بررسي رابطة چندگانة عزت نفس ،جرئتورزي و خودكارآمدي دانشآموزان دختر با
كمالگ رایي والدین ،بررسي موانع مشاركت اوليا با مدرسه ،بررسي امکانات و مشکالت تحصيلي دورة ابتدایي ،بررسي
ميزان شناخت معلمان دورة ابتدایي از اختاللهاي یادگيري ،و ارتباط خوشنویسي با نمرات امال .نویسنده در انتهاي
كتاب قوانين وشرایط مؤثر در یادگيري ،موانع یادگيري و نکاتي دربارة مدارس چندپایه و راهحل بعضي مشکالت آنها
را آورده است.
مدلسازيوهنجاریابيسامانههشت(هدایتشغليو

.202مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان.
تحصيلي) .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان150 .1395 .ص .وزیري .شابك:
 9786007857960
مخاطب:والدین /مشاور /دانشجومعلمان /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:فرصتهاي شغلي ،رشتههاي تحصيلي ،مشاوره 
چکيده:سيستمهاي هدایت شغلي و تحصيلي به كمک رایانه به نحوي طراحي شدهاند كه بتوانند نيازهاي افراد را در
مراحل رشدي ویژه یا سطوح گوناگون آموزشي برآورده كنند .در اثر حاضر ،ضمن معرفي اجمالي مباني نظري این
سامانه ،فرایندهاي كاري آن تشریح شده است.
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دقيقهاي جدید .مهسار

 .203بالنچارد ،كنت /جانسون ،اسپنسر .مجموعه كتابهاي زندگي مثبت :مدیر یك 
مشتاق .تهران :ابوعطا80 .1395 .ص .رقعي .شابك 9789641702122 :
مخاطب:والدین /مدیر /هنرآموز 
کلماتکليدي:روانشناسي ،موفقيت ،پيشرفت 
چکيده:این كتاب در واقع داستاني درباره هدفها ،تحسينها و تذكرها براي پيشرفت است كه بر اساس مطالعات
انجام شده در زمينه علوم رفتارشناسي نگاشته شده است .نگارنده سعي دارد روشي جدید در زندگي ارائه دهد تا هر
كسي بتواند در شرایط دشوار ،با استرس كمتر ،موفقيت بيشتري به دست آورد.
.204تترپور ،پروین .مدیریتآموزشکارکنان:طرحاجرایيبرايآموزشکارکناندرمراکزمختلف.تهران:
سخنکده448 .1395 .ص .وزیري .شابك 9786007742457 :
مخاطب:مدیر /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي:مدیریت نيروي انساني ،خدمات كشوري 
چکيده:آموزش بنيان همه یادگيري هاست .افراد بشر موجوداتي هستند كه توان به قوه درآوردن آموزشهاي بالفعل
را دارند .بدین ترتيب ،نيروي انساني كه در این كتاب یکي از بزرگترین منابع هر سازمان عنوان مي شود،منبع
مولدي است كه بي آن هيچ نيرویي قابل درک نيست .پس آموزش كاركنان در پيشبرد اهداف و توسعه حركت
خدمات كشوري به قدري اهميت دارد كه اگر سازماني براي آن برنامهریزي دقيق نداشته باشد ،اعتبار خود را از دست
خواهد داد.
.205نامور عرباني ،زهرا .مدیریتتحولآموزشي.رشت :بلور80 .1395 .ص .رحلي .شابك 9786003064775 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:مهارتهاي شغلي ،گروههاي آموزشي ،مدیریت آموزشي 
چکيده:نقش گروههاي آموزشي به عنوان حلقه اساسي در آموزش و پروش محسوب ميشود .كتاب حاضر در واقع
یک نوع اقدامپژوهي است با هدف فعالسازي گروههاي آموزشي منطقه از طریق ارتقاي مهارتهاي حرفهاي معلمان
كه در شهرستان لنگرود اجرا شده است .ابزار جمع آوري اطالعات از نوع مشاهده ،مصاحبه ،سياهه رفتار ،پرسشنامه و
نظرسنجي است .راهکارهاي چون برگزاري همایش ،كارگاههاي آموزشي ،جلسات هماندیشي ،اجراي جشنواره و
طرحها و  ...جهت فعالسازي اینگونه گروهها در شهرستان بکار بسته شده است.
 .206انتظاري ،منيرالسادات /انتظاري ،سيداحمد .مدیریت و تأثير آن بر کيفيت زندگي کاري و یادگيري
سازماني.تهران :خورشيدباران144 .1395 .ص .وزیري .شابك 9789648515961 :
مخاطب:مدیر 
کلماتکليدي:یادگيري ،نظریههاي آموزش و پرورش 
چکيده:در این پژوهش با در نظر گرفتن سبکهاي رهبري تحولگرا و عملگرا و كيفيت زندگي كاري به عنوان
متغير مستقل و پيش بين و یادگيري سازماني به عنوان متغير وابسته و مالک ،چگونگي ارتقاي ميزان توان ،انگيزش،
فرهنگ سازماني ارتباط و نوآوري در وزارت آموزش و پرورش بررسي شده است تا به این سؤال پاسخ داده شود كه
چه رابطهاي بين سبکهاي رهبري تحولگرا و عملگرا و كيفيت زندگي كاري با یادگيري سازماني وجود دارد؟
.207فرهادیان ،مهدي .مشاورمن 100:سؤالاصليشماازکنکور.تهران :مهر و ماه نو240 .1395 .ص .جيبي.
شابك 9786003171305 :
مخاطب:والدین /مشاور 
کلماتکليدي:آزمونها ،اضطراب ،روانشناسي آموزش و پرورش 
چکيده:داوطلبان كنکور هميشه با سؤاالتي مواجه هستند و به مشاور نياز دارند .در این نوشتار ،صد سوال منتخب و
اصلي در زمينه كنکور از برنامه ریزي گرفته تا كنترل استرس و تغذیه گردآوري ،واكاوي و پاسخ داده شده است .در
جواب پرسشها ،جنبههاي مختلف بررسي و پاسخهاي عملي و كاربردي ارائه شده است.
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آموز:رابطهعاطفي،سالمتروانوعزتنفس،سازگارياجتماعي،


معلم،مدرسه،دانش
.208پيروز ،مجتبي.
پيشرفتتحصيلي.تهران :سخنوران174 .1394 .ص .وزیري .شابك 9786003831759 :
مخاطب:مشاور /دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکليدي:روانشناسي آموزش و پرورش ،ارتباط غيركالمي ،عزت نفس 
چکيده:ارتباط معلم ،مدرسه و دانشآموز با هم ،در پيشرفت درسي و تربيتي دانشآموزان بسيار مؤثر است .كتاب
حاضر در شش فصل این موضوع را تبيين ميكند .فصل اول با موضوع رابطة عاطفي و معلم ،به ارتباط بين خانه و
مدرسه ،پيامدها و راهکارهاي آن ،نقش والدین در مواقع وجود ناسازگاري و راههاي برقراري پيوند عاطفي بين كودک
و والدین ميپردازد .در فصل دوم ،مدرسه و سالمت روان دانشآموز و در فصل بعد موضوع عزت نفس دانشآموز مورد
توجه قرارگرفتهاند .در فصلهاي چهارم و پنجم مدرسه و اضطراب ،و مدرسه و پيشرفت و افت تحصيلي مطرح
شدهاند .در فصل آخر نيز به موضوع سازگاري اجتماعي دانشآموز و مهارتهاي زندگي و طبقهبندي آنها پرداخته
شده است.
مهارتهاي مشاورهايبرايمعلمان.تبریز :هنر اول200 .1395 .ص .وزیري .شابك:

.209قرهآغاجي ،سعيد.
 9786007460498
مخاطب:مشاور /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:روانشناسي آموزش و پرورش ،مراحل رشد و تحول 
چکيده :در این كتاب ،نگارنده ميكوشد نيازهاي آموزشي معلمان را در زمينه روانشناسي برآورده كند .فنون
گردآوري اطالعات و برقراري ارتباط با دانشآموزان ،مداخله و حل بحران و نحوه كمک به آنها از جمله مطالبي
هستند كه در این كتاب تشریح شدهاند.
مهارتهاي مطالعه .محمدجواد نعمتي .تهران :پل228 .1394 .ص .رقعي .شابك:

 .210بازان ،توني.
 9789649944869
مخاطب:هنرآموز /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي:یادگيري ،خواندن 
چکيده:دربارة تندخواني و تکنيکهاي برتر تقویت حافظه مطالب زیادي نوشتهشدهاند .كتاب حاضر در همين باره
ميكوشد مخاطب را با مهارتهاي مطالعه با كمک نقشهبندي ذهني ،آماده كند .محتواي كتاب در هفت فصل خالصه
شده است :در فصل اول ،نویسنده شگفتانگيز بودن مغز را براي مطالعه گوشزد ميكند .در فصل دوم ،مشکالت و
موانع ذهني ،حسي و فيزیکي مربوط به مطالعه بررسي ميشوند .فصل سوم شامل روشي هشت مرحلهاي به منظور
آمادگي براي مطالعه است .فصل چهارم تندخواني را معرفي مي كند و در فصل ششم تکنيکهاي تقویت حافظه
معرفي ميشوند .در فصل بعد ،موضوع اصلي كتاب كه معرفي و آموزش روش «نقشة ذهني» است مطرح ميشود و
در فصل آخر نویسنده ميكوشد مهارت مطالعه را در مخاطب با استفاده از روش نقشة ذهني متحول كند.
نظارتآموزشيکالسدرسمحور(نظارتباليني).تهران :مرآت.1395 .

.211عبدالهي ،بيژن .مدارس یادگيرنده:
120ص .وزیري .شابك 9786008585794 :
مخاطب:هنرآموز /مدیر 
کلماتکليدي:درسپژوهي ،درسمحور ،معلمان 
چکيده:معلمان مهمترین عامل در باال بردن كيفيت یادگيري دانشآموزان هستند ،كتاب حاضر با توجه به اهميت
توانمندسازي معلمان كشور و افزایش صالحيتهاي حرفهاي آنان تدوین شده است .این كتاب بر اساس چرخه
چندمرحلهاي نظارت باليني تاليف شده است .این چرخه شامل ایجاد آمادگي ،نشست قبل از مشاهده ،مشاهده
تدریس ،تحليل و تفسير دادهها ... ،و ارزشيابي جامع فرایند و پيگيري رشد و بالندگي معلم ميشود.مخاطبان اصلي
این كتاب مدیران مدارس ،ناظران آموزشي و برنامهریزان و سياستگذاران رشد حرفهاي معلمان هستند.
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.212هوشنگي ،مجتبي /كریمپور ،مریم .نقشروشتدریسواخالقمعلمبردانشآموزان.بجنورد :گسترش
علوم نوین105 .1395 .ص .وزیري .شابك 9786008470052 :
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکليدي:راهنماي تدریس ،مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري 
چکيده :یکي از مهمترین ویژگيها درمورد معلمان ،حسن خلق آنان است .كتاب حاضر با تأكيد بر تأثير اخالق
معلمان بر عملکرد دانشآموزان ،ميكوشد با تعریف اخالق ،عوامل مؤثر بر پيشرفت دانشآموزان را در این زمينه
گوشزد كند .كتاب به انواع رابطة معلم و شاگرد ،اهداف آموزشي از نظر بلوم ،بيان الگوهاي تدریس ،و مفاهيم مهم در
فعاليتهاي بعد از تدریس مثل اندازهگيري ،ارزشيابي ،هدف از آن و ارزشيابي تشخيصي اشاره ميكند و در نهایت نيز
پيشنهادهاي كاربردي ارائه ميدهد.
 .213قبادي ،حميدرضا /یدالهيخبوشان ،مليحه .نقش معلمان کارآمد در زمينه آموزش و تربيت .بجنورد:
گسترش علوم نوین103 .1395 .ص .وزیري .شابك 9786008470106 :
مخاطب:هنرآموز /دانشجومعلمان 
کلماتکليدي:تفکر خالق ،آموزگاران ،روش تدریس ،اندیشه و تفکر 
چکيده :معلمي را ميتوان سختترین كار ممکن ناميد؛ زیرا براي كسب اعتماد دانشآموزان باید در حد یک
روانشناس بود .كتاب حاضر گوشهاي از تجربيات معلمان را به نمایش ميگذارد و مهارتهاي اداره كالس ،برقراري
ارتباط ،فنون ایجاد انگيزه در یادگيرندگان و چگونگي معلم كارآمد بودن را آموزش ميدهد.
هرمعلميميتواندپژوهشگرباشد:راهنمايعملياقدامپژوهيبراي

.214كریمي ،علي /زارعي،اسماعيل.
معلمان.تهران :دانژه728 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786002501295 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:آموزش و پرورش ،تحقيق ،پژوهش 
چکيده:كتاب حاضر به صورت فشرده مطالب قابل توجهي را در دو بخش براي اقدامپژوهي معلمان بيان ميكند .در
بخش اول ضمن تعاریف متفاوت اقدامپژوهي ،ویژگيها و جنبههاي مختلف ،چرایي و اهميت اقدامپژوهي و تفاوتها و
تشابهات اقدامپژوهي با دیگر پژوهشها به همراه فرایند اقدامپژوهي بررسي ميشود .بخش دوم اختصاص به گامهاي
اقدام پژوهي و نحوه نگارش آن دارد كه در پایان گام هشتم تحت عنوان اعتبارسنجي و نتيجهگيري ،توصيهها و
پيشنهادهایي ارائه ميشود.
همراهخوبیابد:بررسيآسيبهايتلفنهمراه.تهران :كتاب

.215تاجيکاسماعيلي ،سميه /ميرزایي ،محمد.
ابرار80 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786007790274 :
مخاطب:والدین /مشاور /هنرآموز /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي:نوجوانان ،مهارتهاي ارتباطي ،روابط اجتماعي 
چکيده :ارزاني خطوط و دسترسي آسان به تلفن همراه در ميان قشرهاي جامعه ،باعث ورود این وسيله ارتباطي به
مدارس ابتدایي و راهنمایي كشور نيز شده است .عدم آگاهي و آموزش نحوه استفاده درست از گوشي همراه در ميان
نوجوانان از پيامدهاي آسيبرسان این پدیده است .در این نوشتار تحقيقي ،تأثير تلفن همراه بر عملکرد تحصيلي ،افت
تحصيلي ،مدگرایي و انضباط فردي دانشآموزان بررسي شده است .همچنين با استناد به دیدگاههاي جامعهشناسي،
تأثيرات این فناوري نوین در زندگي اجتماعي آسيبشناسي شده است.
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 .216كرامتي ،محمدرضا /همتي ،زهرا .یاددهي ،یادگيري در مدارس ابتدایي و متوسطه .تهران :زندگي شاد.
112 .1394ص .رقعي .شابك 9786009544639 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:تدریس اثربخش ،یادگيري فعال 
چکيده:بسياري از موفقيتهاي تدریس در اثر تعامل با همکاران و دانشآموزان به دست ميآید .این كتاب بر اساس
نظریات پذیرفته شدة علمي و تجارب واقعي ،در كالسهاي درس واقعي نوشته شده و به مخاطب كمک ميكند
هميشه در حال یادگيري باشد .در این كتاب بر انتقال دیدگاههاي متفاوت تدریس تأكيد ميشود و شکاف بين تئوري
و عمل در تدریس پُر ميشود .كتاب حاضر در هفت بخش مفهوم جدید یاددهي  -یادگيري ،اصول آن ،برنامه ریزي
براي آن ،ارتباط و عناصر آن ،سبکهاي مدیریتي معلمان و انضباط دروني و بيروني را تشریح ميكند.
.217كرامتي ،محمدرضا /شالباف ،عذرا .یادگيريمشارکتيوپيشرفتتحصيليبارویکردفراشناختي.تهران:
زندگي شاد144 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786008377054 :
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:آموزش و پرورش ،پيشرفت تحصيلي ،فراشناخت ،كار گروهي ،یادگيري مشاركتي 
چکيده :این كتاب چهارمين جلد از مجموعه "راهنماي كامل و كاربردي مشاركتي" است كه عالوه بر پيشرفت
تحصيلي و علمي دانشآموزان ،تقویت ابعاد شناختي و فراشناختي آنها را نيز مورد توجه قرار داده است .این كتاب به
معلمان نشان ميدهد چگونه مي توانند با كاربرد یادگيري مشاركتي در موضوعات مختلف درسي ،به تعميق یادگيري
دانشآموزان (قوي ،ضعيف و متوسط) كمک كنند و آنها را به سوي خودكنترلي و خودمدیریتي و انضباط دروني
سوق دهند .این كتاب بهعنوان یک الگوي عملي جهت كاربرد در كالس درس استفاده ميشود .گرچه موضوعاتي
نظير ریاضيات ،فيزیک ،علوم تجربي و زبانهاي عربي ،انگليسي و فارسي بهعنوان نمونه ،محور مباحث كتاب قرار
گرفتهاند اما معلمان دروسي نظير تعليمات اجتماعي ،هنر ،كار و فنآوري ،دیني و قرآن نيز ميتوانند از مطالب مطرح
شده در كالس درس بهره بگيرند.
 .218حسنينژادمغني ،محمود /حسيني ،سيدرئوف .یادم تو را فراموش! :مهارت تقویت حافظه .قم :مؤسسه
آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)80 .1395 .ص .رقعي .شابك 9789644119774 :
مخاطب:والدین /مشاور /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:حافظه ،تقویت توجه ،راهنماي آموزشي 
چکيده :حافظه و تقویت آن از موضوعاتي است كه به خصوص در دوران تحصيل اهميتي بسيار دارد .كتاب حاضر
مي كوشد در سه فصل دربارة این موضوع صحبت كند .فصل اول «حافظهشناسي» است كه مراحل و طبقهبنديهاي
حافظه و راههاي جلوگيري از آسيب شناسي آن را مطرح كردهاست« .اصول پرورش حافظه و عوامل مؤثر بر بهبود و
تقویت آن» در فصل دوم آمدهاند و در بين آن ها به تغذیة مناسب ،و سالمت جسمي و رواني اشاره شده است .در
فصل سوم نيز تکنيکهاي تقویت حافظه و استفاده از یادیارها مطرح شدهاند .درسهایي مثل بسط معنایي ،تمرین
بازیابي و پس ختام در این قسمت شرح داده شدهاند.
حلقدرتمندبرايتمامچالشهايکالسدرس).مرتضي

وضعدشوارتدریس( 10
راه

.219پترسون ،كتي55 .
عباسي ،امين براتيان ،فریده خدادادي اندریه .مشهد :ارسطو180 .1395 .ص .وزیري .شابك 9786004320092 :
مخاطب:والدین /هنرآموز 
کلماتکليدي:تربيت معلم ،روش تدریس ،راهنماي آموزشي 
چکيده:در این جستار با بررسي مشکالت تدریس در مدارس ،به معرفي و شرح راهحلهاي قدرتمند براي تقویت
آموزش مؤثر با تأثيرپذیري صحيح و گسترش دانش و افزایش مهارتهاي دانشآموزان پرداخته ميشود .شناخت
ویژگي دانشآموزان و بهرهمندي از تدریس متنوع و نيز استفاده از كتابهاي مصور براي تدریس ،از فنوني هستند كه
در كتاب درباره آنها توضيح داده شده است.
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برايموفقيتدرتحصيل:ویژهدانشآموزانهمه

.220رشيدي یکتا ،علي .مشاوره و برنامهریزي7 :گامطالیي
مقاطعتحصيلي.تهران :تسلط72 .1394 .ص .رقعي .شابك 9786009491742 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:راهنماي آموزشي ،مهارتهاي مطالعه 
چکيده:مطالعه آداب و قوانيني دارد كه اجراي هر یک از آنها در افزایش بازدهي مطالعه نقش مؤثر دارد .در این
كتاب ،اصول مطالعه به هفت گام تقسيم شدهاست .گام اول قواعد مطالعه ،گام دوم روشهاي مطالعة صحيح
دروس(شامل اطالعاتي دربارة روش هاي مطالعة دروس عمومي و اختصاصي) ،گام سوم روش هاي یادگيري مؤثر
دروس ،گام بعدي روشهاي مدیریت زمان ،و بعد از آن روشهاي افزایش و تقویت تمركز (شامل تمرینهایي ساده
براي افزایش و تقویت تمركز) ،گام ششم مهارتهاي مورد نياز در زمان برگزاري امتحانات در طول سال تحصيلي و در
نهایت نيز مهارتهاي موردنياز در زمان برگزاري آزمونهاي چهارگزینهاي (شامل روشهایي براي تستزني موفق).

عمران
.221مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان .دانشنامه معرفي رشتههاي دانشگاهي گروه هنر :مجموعه
معماريوشهرسازي.تهران :مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان306 .1394 .ص .رحلي .شابك:
 9786007857465
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:آزمونها ،بازاركار ،انتخاب رشته 
چکيده:انتخاب رشته تحصيلي از جمله تصميمهاي مهم دانش آموزان است .به ویژه كه شناخت از وضعيت بازار كار
و سازمانهاي مربوطه در انتخاب رشته تحصيلي مؤثر است .به همين ،دليل در این كتاب ،عالوه بر تعاریف ،رشتهها و
گرایشهاي تحصيلي مجموعه معماري و شهرسازي معرفي شده است.
.222تقوایي ،علياكبر /كاميار ،مریم /بختيارنصرآبادي ،حسنعلي /بختيارنصرآبادي ،آمنه /حقجو ،محمدرضا /رفيعپور،
سعيد /سرخيلي ،الناز /شریفيان ،احسان /آرشپور ،محمدامين .مقاالتي در باب شهرسازي اسالمي .تهران:
خورشيدباران160 .1394 .ص .وزیري .شابك 9789648515640 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:تمدن اسالمي ،شهرنشيني ،معماري 
چکيده:فضاي شهري به عنوان عاملي محرک ميتواند بر حواس ،ادراک و انگيزههاي رفتارساز اثر بگذارد .از دیدگاه
اثر پيش رو در ارتباط علوم اسالمي با طراحي شهري ما اغتشاشي وجود دارد كه نياز است تا رابطه این دو حوزه با
ارایه نظریات كاربردي ،اصالح و تکميل گردد .در شهر اسالمي ،فضا متکي به نظام فرهنگي اسالم است بنابر این وارد
ساختن ذهنيت به درک اجتماعي فضاي شهري و تلفيق آن با بستر فيزیکي شهر اسالمي مد نظر است.

عمومي
 .223شاذان ،البن .الفضایل (البنشاذان) :مناقب و معجزات و قضاوتهاي عجيب اميرالمومنين علي بن
ابيطالب عليه السالم .سيدمحمدحسين حسيني .تهران :آرایان342 .1394 .ص .وزیري .شابك:
 
 9786007133330
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:امامان ،تشيع ،احادیث 
چکيده :اثر حاضر ،ترجمه كتاب الفضائل است كه در فضایل اخالقي و مناقب اميرالمؤمنين نوشته شده است و اخبار
و روایات مشهور ،قضاوت ها و اتفاقات عجيب مربوط به حضرت را از زبان یاران و دوستداران ایشان نقل ميكند .متن
عربي كتاب نيز به همراه ترجمه فارسي آمده است.
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.224گروه مؤلفان .مجموعه مقاالت پنجمين كنفرانس الگوي اسالمي ایراني پيشرفت :الگويپایهپيشرفتجلد
.11تهران :الگوي پيشرفت500 .1395 .ص .وزیري .شابك 9786007611906 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:جنبههاي مذهبي ،اسالم ،مقاله ها 
چکيده :تمدنهاي بزرگ عموماً بر پایه مباني نظري و به همت مردماني تمدنساز و با بهرهگيري از قابليتها و
امکانات سرزميني متولد و مستقر شده است" .الگوي پایه پيشرفت" موضوع پنجمين كنفرانس الگوي اسالمي ایراني
تعيين گردیده است .كتاب حاضر حاوي مجموعه مقاالت منتشر شده در این كنفرانس است كه شامل اصول راهنما و
نقشه راه تهيه و تدوین الگو ،مفاهيم ،مباني ،آرمان و اركان پيشرفت ،مسائل اساسي ایران ،آینده پژوهي انقالب
اسالمي ،قابليتهاي ماندگار ملي ،واكاوي نظریهها و تجارب توسعه است.
دابخوردنوآشاميدندرسيرهمعصومانعليهمالسالم.

.225سبحانينيا ،محمدتقي .حدیثتندرستي:آ
قم :مؤسسه فرهنگي دارالحدیث192 .1395 .ص .رقعي .شابك 9789644938658 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:خوردنيها و آشاميدنيها ،آداب و رسوم مذهبي ،زندگي اسالمي 
چکيده:خوردن و آشاميدن در سيره معصومان (عليهماالسالم) آدابي دارد .كتاب حاضر براي آشنایي با سبک زندگي
دیني و بومي سالم مبتني بر رفتار صحيح دیني درباره خوراكيها و نوشيدنيهاي انسان از منظر احادیث مطالبي
دارد .وقت غذا خوردن و آشاميدن ،آنچه باید هنگام خوردن از آن پرهيز كرد ،غذا خوردن به ميل خانواده و با توجه
به تأمين سالمت و پيوند با خدا ،از بخشهاي این كتاب هستند.
.226دهقاني دشتابي ،ارسالن .رابطهمنابعطبيعيباآموزشوپرورش.تهران :ماهواره88 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9786008589402 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:آموزش و پرورش ،محيط زیست ،منابع طبيعي 
چکيده:بسياري از دانشآموزان ما ،حتي آناني كه در شمال كشور زندگي ميكنند اطالعات بسيار كمي از مفاهيم
اوليه منابع طبيعي دارند .آموزش محيط زیست ميتواند تاثير قابل توجهي در تقویت فرهنگ زیست محيطي و
رسيدن به اهداف توسعه پایدار داشته باشد .این كتاب برگرفته از پایاننامه دوره كارشناسي ارشد ميباشد كه با
استفاده از پرسش نامه به اهميت رابطه منابع طبيعي با آموزش و پرورش در سطح مدارس شهر بافت پرداخته است.
نویسنده در فصل چهارم به تجزیه و تحليل دادهها با استفاده از جدول فراواني و نمودار ميپردازد .این كتاب به
دانشآموزان یاد مي دهد كه منابع طبيعي و محيط زیست فقط متعلق به نسل حاضر نيست بلکه باید با استفاده بهينه
به نسل بعد جهت استفاده آنها حفظ و نگهداري شود.
زبانشناسي  .Dummies Forفاطمه

 .227برتون ،استرانگ /دوشين ،رزماري /واتيکيوتيسبيتسن ،اریک.
عظيميفرد ،فائقه شاهحسيني .تهران :آوند دانش396 .1395 .ص .وزیري .شابك 9786007022887 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:آموزش زبان فارسي ،نکات دستوري ،زبان شناسي 
چکيده :این كتاب به بررسي مفاهيم كلي و ابزارهاي الزم براي یادگيري زبانشناسي ميپردازد .در بخش اول به
بررسي زبان از منظر زبان شناسي پرداخته شده است ،بخش دوم عناصر تشکيل دهنده زبان را بيان ميكند و در
بخش سوم به حيات اجتماعي زبان،در بخش چهارم به یادگيري و پردازش زبان ،دربخش پنجم به تمركز بر نوشتار به
جاي گفتار ميپردازد ،و در انتها در بخش ششم ده افسانه درباره زبان مطرح ميشود.
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شرافتمعلمي،مروريبراندیشههاونظریاتاستاددکترغالمحسين

.228دشتي ،محمد /نقيزاده ،محرم.
شکوهي،چهرهماندگارتعليموتربيت).تهران :مرآت192 .1395 .ص .پالتویي .شابك 9786007977453 :
مخاطب:مشاور /دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکليدي:آموزش و پرورش ،تعليم و تربيت ،زندگينامهها 
چکيده:پرورش استعدادها در هر جامعه به ویژه خالقيت در راه آمادهكردن نسل جوان براي توليد علم و فناوري موضوع
پراهميتي است كه این مهم را معلمان به انجام ميرسانند .استاد غالمحسين شکوهي نيز یکي از نخبگان فرهنگي و چهرههاي
مؤفق در این عرصه است .این اثر مروري است به دیدگاهها و نظریات ایشان در زمينه آموزش و پرورش و تربيت بچهها.
.229دشتي ،محمد /نقيزاده ،محرم .شکوهمعلمي،دربابزندگيوآثاراستاددکترغالمحسينشکوهي،
چهرهماندگارتعليموتربيت).تهران :مرآت180 .1395 .ص .پالتویي .شابك 9786007977286 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:آموزش و پرورش ،تعليم و تربيت ،زندگينامهها 
چکيده :معلمان بزرگ آگاهانه به پرورش یک یا چند نسل و انتقال و حفظ سرمایه فرهنگي كشور ميپردازند .این
نوشتار یه توصيف شخصيت یکي از معلمان فرزانه ایران و ذكر فضایل اخالقي و خدمات آموزش و علمي و حرفهاي
ایشان پرداخته است و آثار وي را در حوزه تعليم و تربيت معرفي كرده است.
مصريهاي باستان .محمود مزیناني .تهران :پيدایش.

 .230آردر ،فيليپ .خانه هنري ،پر از دانش و سرگرمي!:
60 .1395ص .رقعي .شابك 9786002963406 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم
کلماتکليدي:آداب و رسوم ،تاریخ مصر ،تاریخ باستان 
چکيده :در كتاب حاضر ،مخاطب با تمدن مصر ،آداب و ورسوم زندگي اجتماعي مصریان ،چگونگي ساختهشدن اهرام
مصر و همچنين چگونگي موميایي كردن مردگان مصري آشنا ميشود .دربارة خط هيروگليف ميخواند و تا حدودي
مي تواند آن را یاد بگيرد و حتي نام خود را بنویسد .همچنين با فرعونهاي مصري آشنا ميشود و دربارة زندگي پس
از مرگ مصریان و نيز دربارة ایزدان و ایزدبانوها نکاتي ميخواند.
تعاليفرجه در روایات اهل سنت .قم:

عجل 
اهلل
یژگيهاي شيعي امام مهدي 

 .231آذرشين فام ،سعيد .و
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي228 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786001952517 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:امامان ،مهدویت ،تشيع 
چکيده :تفکر مهدویت ریشه مشترک و نقاط اشتراک بسياري ميان شيعه و اهل سنت دارد،اما به نظر ميرسد كه
ميان دو مذهب اختالفهاي عمده اي در موضوعاتي همچون نسب ،نام پدر ،تولد ،نصب الهي ،عصمت و علمالهي
حضرت مهدي(عج) وجود دارد .در این اثر ،امور مذكور با استفاده از روایات نبوي اهل سنت اثبات شده و علت
اختالف فعلي این دو مذهب در این عقيده مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

کشاورزي
حشرهشناسي و مدیریت تلفيقي آفات همراه با

 .232تکاور ،سهيال /اكبرلو ،حسين /آقاميركریمي ،اسداهلل.
اطلسرنگيمهمترینحشراتآفتدرایران.تهران :دانشگاه فني و حرفهاي301 .1394 .ص .وزیري .شابك:

 9786009512997
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم كاردانش
کلماتکليدي:دفع آفات ،منابع طبيعي ،حشرات 
چکيده :در این اثر از حشرات ،ویژگيها و عملکرد برخي از آنها سخن به ميان آمده است .حشرات با ویژگي
هاي مرفولوژیکي ،فيزیولوژیکي و اكولوژیکي خود بر زندگي انسان و محيطزیست اثر ميگذارند .برخي از حشرات مفيد هستند
و تعدادي هم آفت قلمداد ميشوند .كتاب حاضر در دو فصل به حشرهشناسي عمومي و مدیریت تلفيقي آفات پرداختهاست.
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راهنمايميدانيماهيانآبهايداخليایران.تهران :ایرانشناسي278 .1395 .ص .پالتویي.

.233عبدلي ،اصغر.
شابك 9786008351016 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز /سایر كارشناسان 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:منابع طبيعي ،حيوانات دریایي ،محيط زیست 
چکيده:اثر حاضر ،ضمن عرضه كلياتي درباره ماهيان ،محيط زیست و عوامل تهدید كننده ماهيان آب هاي داخلي
ایران ،به معرفي174گونه از این جان داران مي پردازد .در دو حوضه آبریز دریاي خزر و كارون ،بيشترین تعداد
گونههاي غير بومي موجود اند و بسياري از گونههاي بومي و در خطر انقراض این مناطق تحت تأثير گونههاي غير
بومي قرار دارند .خانواده مارماهيان ،كوسهماهيان ،كپورماهيان ،آزادماهيان و كفالها تعدادي از این گونهها هستند.
.234حاجي آقائي كامراني ،منيره /فرجي ،پریسا /غنمي جابر ،مصطفي .کاربردگياهاندارویيدرطراحيفضاي
سبزشهري.تبریز :عميدي170 .1394 .ص .وزیري .شابك 9786006408842 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:جانوران و گياهان ،داروها ،درمان 
چکيده:اثر پيش رو بيان مي دارد فضاي سبز شهري نوعي از سطوح كاربري زمين با پوشش گياهي انسان ساخت
است كه واجد بازدهي اجتماعي و اكولوژیک باشد .امروزه با رویکردي كه به گياهان دارویي شده است ،ميتوان برخي
از آنها را در این محيطها كاشت .این نگاه در سطح ملي و محلي گامي در حفظ ذخایر ژنتيکي كشور و زمينهاي در
حوزه طراحي فضاي سبز و آشنایي مردم با خواص این گياهان مهم است.
.235شواليئر ،اندرو .كتابهاي راهنماي كاربردي :گياهاندارویي.جالل عباسيان .تهران :مهرسا290 .1395 .ص.
پالتویي .شابك 9786006591636 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:طب سنتي ،داروها ،سالمتي 
چکيده :طب گياهي و گياهان دارویي شاید اصلي ترین بخش از طب سنتي را تشکيل ميدهند .در حقيقت منشأ
استفاده از این گياهان به پيش از تاریخ برميگردد.گياهان دارویي با داشتن متابوليتهاي ثانویه ،وظيفه درمانگري
خود را انجام ميدهند .نگارنده با فهرست كردن نام گياهان گوناگون دارویي و خواص آنها ،در تبيين چيستي طب
گياهي نيز مباحثي را مطرح كرده است.
 .236مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان .دانشنامه معرفي رشتههاي دانشگاهي گروه دامپزشکي:
مجموعهپاتوبيولوژي.تهران :مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان226 .1394 .ص .رحلي .شابك:
 9786007857700
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:آزمونها ،انتخاب رشته ،بازاركار 
چکيده :انتخاب رشته تحصيلي از تصميم هاي مهم دانش آموزان است.به ویژه ،شناخت از وضعيت بازار كار و
سازمانهاي مربوطه در انتخاب رشته تحصيلي مؤثر است .بنا بر این در كتاب حاضر عالوه بر تعاریف ،رشتهها و
گرایشهاي تحصيلي مجموعه پاتوبيولوژي معرفي مي شود.
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 .237مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان .دانشنامه معرفي رشتههاي دانشگاهي گروه كشاورزي و
منابع طبيعي :مجموعهدامپروري.تهران :مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان246 .1394 .ص .رحلي.
شابك 9786007857618 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:آزمونها ،بازاركار ،كشاورزي 
چکيده:انتخاب رشته تحصيلي از جمله تصميمهاي مهم دانش آموزان است .بهویژه ،شناخت از وضعيت بازار كار و
سازمانهاي مربوطه در انتخاب رشته تحصيلي مؤثر است .بنابر این در كتاب حاضر عالوه بر تعاریف ،رشتهها و
گرایشهاي تحصيلي مجموعه دامپروري معرفي مي شود.
 .238مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان .دانشنامه معرفي رشتههاي دانشگاهي گروه كشاورزي و
منابع طبيعي :مجموعهشيالت.تهران :مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان202 .1394 .ص .رحلي.
شابك 9786007857540 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:منابع طبيعي ،رشتههاي تحصيلي ،توليدات كشاورزي 
چکيده:انتخاب رشته تحصيلي از جمله تصميمهاي مهم دانش آموزان است .به ویژه كه شناخت از وضعيت بازار كار
و سازمانهاي مربوطه در انتخاب رشته تحصيلي مؤثر است .به همين ،دليل در این كتاب ،عالوه بر تعاریف ،رشتهها و
گرایشهاي تحصيلي مجموعه شيالت معرفي شده است.
.239مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان .دانشنامه معرفي رشتههاي دانشگاهي گروه كشاورزي و منابع
طبيعي :مجموعهعلومباغباني.تهران :مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان208 .1394 .ص .رحلي.
شابك 9786007857755 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:رشتههاي تحصيلي ،علوم باغباني ،منابع طبيعي 
چکيده:انتخاب رشته تحصيلي از جمله تصميمهاي مهم دانشآموزان است .به ویژه كه شناخت از وضعيت بازاركار و
سازمانهاي مربوطه ،در این موضوع مؤثر است .به همين دليل ،در این كتاب ،عالوه بر تعاریف ،به معرفي رشتهها و
گرایشهاي تحصيلي مجموعه علوم باغباني پرداخته شده است.
 .240مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان .دانشنامه معرفي رشتههاي دانشگاهي گروه دامپزشکي:
مجموعه علوم درمانگاهي .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان222 .1394 .ص .رحلي.
شابك 9786007857816 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز /سایر كارشناسان 
پایهتحصيلي:سوم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:انتخاب رشته ،مشاوران آموزشي ،آزمونها 
چکيده  :انتخاب رشته تحصيلي و شغلي از تصميمات مهم هر فرد در زندگي است.در سالهاي اخير فعاليتهاي
گسترده اي در زمينه انتخاب رشته به دو شکل"كمک به داوطلبان در كسب نمره باالي آزمون ورودي
دانشگاهها"و"ارایه اطالعات درباره رشته محل ها"داده شده است.كتاب حاضر یکي از منابعي است كه در خصوص
مجموعه علوم درمانگاهي از گروه دامپزشکي در چهار فصل آگاهي هایي از قبيل تعریف علوم درمانگاهي ،فهرست
گرایش ها و مشاغل مرتبط ارایه مي دهد.
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نانوکامپوزیتها در بستهبندي قارچ دکمهاي .تربت حيدریه :افرا تربت.1395 .

 .241بنایان كرماني ،مهناز.
118ص .وزیري .شابك 9786008427124 :
مخاطب:هنرآموز /سایر كارشناسان 
پایهتحصيلي:سوم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:توليدات كشاورزي ،كشاورزي 
چکيده:قارچ از حساسترین محصوالت كشاورزي از نظر فيزیولوژي و منبعي از اسيدهاي آمينه ،ویتامين ها و مواد معدني
است .عدم وجود كوتيکول در سطح قارچ این ماده خوراكي را در برابر آسيبهاي فيزیکي و ميکروبها حساس ميكند .كتاب
پيش رو به ویژگيهاي قارچ دكمهاي و راهکارهاي ماندگار كردن آن به وسيله پوششهاي طبيعي و نفتي پرداخته است.

گردشگريوهتلداري
.242زماني ،مهرزاد .جاذبههايگردشگريایران(ج.)1.شيراز :تخت جمشيد386 .1395 .ص .وزیري .شابك:
 9786002832085
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:طبيعتگردي ،سفر ،تفریحات سالم 
چکيده :شناخت جاذبههاي گردشگري ميتواند پنجرههاي تازهاي به روي عالقهمندان باز كند.در اران آبشارها،
كوهها،بناهاي تاریخي ،غارها و اماكن دیدني بسيار است .دستيابي سریع به اطالعات این محلها مي تواند در سهولت
سفر و دیدار از اماكن مورد نظر براي گردشگران و مسافران ارزشمند باشد .اثر حاضر در بخشهاي گوناگون به معرفي
بسياري از این جاذبهها در چهار گوشه ایران به همراه تصاویر مي پردازد.
هايگردشگريجاده هراز.تهران :مهرسا434 .1394 .ص.


جاذبه
.243نظري ،احمد .كتابهاي جادههاي ایران:
پالتویي .شابك 9786006591605 :
مخاطب:والدین /هنرآموز 
کلماتکليدي:طبيعتگردي ،آثار تاریخي ،سفر 
چکيده:گردشگري یک صنعت است وشناسایي مناظر و جاذبههاي گردشگري مانند سواحل یا جادهها ميتواند در
كنترل و مدیریت حجم گردشگر و كاهش تخریب محيط زیست مؤثر باشد .به عنوان نمونه در كتاب پيش رو
جاذبههاي جاده هراز از استان تهران تا مازندران به طول  155كيلومتر معرفي شده است .جاذبههایي مانند آبشارها،
كتيبه ها ،مناظر روستایي و آثار تاریخي و طبيعي و یا اطالعات خدماتي و رفاهي از دیگر موارد ذكر شده در این كتاب
مصور است.

مدیریتخانواده
هايذهنآگاهيبرايکودکانووالدینآنها.سميه


آرامنشستنمثلقورباغه:تمرین
.244اسنل ،الين.
پورمحمدي .مشهد :مينوفر106 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786008590439 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:اختالالت رفتاري ،مهرباني 
چکيده:در این كتاب به چگونگي توانمند ساختن ذهني كودكان براي حل مسائل زندگي اشاره ميشود .در سالهاي
اخير درم انگران به استفاده از رویکردهاي نوین روان شناختي براي بهبود كاركردهاي اجرایي در كودكان تمایل نشان
داده و جنبش گنجاندن مهارت هاي ذهن آگاهي در نظام آموزشي برخي مدارس امریکا و اروپا به راه افتاده است.
امروزه ذهن آگاهي جنبه پيشگيرانه هم دارد.اثر حاضر در بخش هاي گوناگون به آرامش ،تمرینات ساده گوش كردن،
پذیرش واقعيت و مهرباني در كسب مهارت ذهن آگاهي پرداخته است.
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 .245كراكر ،بتي .آشپزي بچههاي شاد .مينا كاشيزاده .تهران :كتابدرماني162 .1395 .ص .رحلي .شابك:
 9786006483214
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:تغذیه ،آموزش آشپزي ،خوردنيها و آشاميدنيها 
چکيده:در این كتاب به روشهاي اصولي آشپزي ،تغذیه مناسب و ایمن در آشپزخانه براي بچهها اشاره شده است.
دستور تهيه بيش از 60وعده روزانه ،به عالوه دسرها و انواع خوراک در این اثر مصور موجود است و افراد ميتوانند با
اطالعاتي كه كتاب به آن ها مي دهد ،خودشان آشپزي كنند .الفباي آشپزي در شش فصل و اصطالحات آشپزي
محورهاي مهم كتاب هستند.
 .246آل محمدي ،اشرف .آموزش سفره هفتسين با وسایل دورریختني .تهران :بينالمللي حافظ.1395 .
60ص .رحلي .شابك 9786002770561 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم كاردانش
کلماتکليدي:هنر ،خانهداري 
چکيده:به منظوركمک به زیبایي محيط و كم كردن هزینههاي اقتصادي ميتوان براي تزئينات از وسایلي كه در
ظاهر قابل استفاده نيستند ،بهره برد .در اثر مصور حاضر ،نگارنده با خالقيت به صورت گام به گام چگونگي ساخت
برخي وسایل از مواد غير قابل استفاده را آموزش ميدهد.
.247حدادگر اصفهاني ،شيما .آیندهایرانفرزندانتنهاوجامعهپير.اصفهان :فرهنگ مردم168 .1394 .ص.
رقعي .شابك 9789641882565 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز /دانشجومعلمان 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:تنظيم خانواده ،جنبههاي مذهبي ،جمعيت انساني ،اسالم ،ازدیاد 
چکيده:تا دهه هاي اخير ،رهبران سياسي و عامه مردم همواره جمعيت زیاد را نشانه ثروت و قدرت ميدانستند.
آنچه در باب جمعيت ،بهویژه كاهش جمعيت مطرح است مربوط به دیدگاه اسالم در زمينه كنترل مواليد از ناحيه
فردي و خانوادگي است .بيترید گاه ضرورتها و شرایط ویژه اجتماعي و اقتصادي كشور ایجاب ميكند كه
حکومتها ،سياستها و برنامهریزيهایي را در جهت كنترل جمعيت اتخاذ كنند و بهطور موقت تا زماني كه شرایط
ویژه و ضرورتها حاكمند ،به توصيهها و اعمال سياستهاي خاص ادامه دهند .این كتاب در هشت فصل تاریخچه
كنترل جمعيت و اثرات آن ،سالمت خانواده و فرزندآوري ،آسيبهاي تک فرزندي ،سبک زندگي و فزندآوري ،اقتصاد،
تربيت ،بهداشت و فرزندآوري از منظر دین را بررسي ميكند.
اسرارورموزاخالقمدیریتيدرقرآنونهجالبالغه.تهران :مؤسسه فرهنگي آرمان رشد.

.248كمالي ،حسن.
160 .1395ص .وزیري .شابك 9786007633519 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:اخالق اسالمي ،عناصر مدیریت ،آموزش اخالق 
چکيده :فيلسوفان مدیریت را دستيابي به هدفهاي سازماني از طریق رهبري دانستهاند .در جهانبيني اسالمي
وظایف مدیر بر مبناي اصول دین است.نویسنده نيز در كتاب پيش رو با تبيين مفهوم مدیریت ومدیریت در اسالم در
 16فصل به شيوههاي مدیریتي از دیدگاه قرآن ،نهجالبالغه و شخصيتهایي مانند عالمه طبرسي ،امام خميني ،شهيد
بهشتي و آیتاهلل حسن زاده آملي پرداخته است.
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 .249كالب ،رزاليند /گيسر ،باربارا /كاستلو ،كاتلين .كتابهاي داميز ،كاربردي و سودمند :ام .اسFOR .
.DUMMIESمسعود روانبخش .تهران :آوند دانش382 .1395 .ص .وزیري .شابك 9786007022979 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم كاردانش
کلماتکليدي:بيماريها ،اختالالت رفتاري ،سالمتي 
چکيده:هر چندبيماري ام .اس .شایع ترین اختالل سيستم عصبي است اما از دستگاه عصبي سرچشمه نميگيرد.
این بيماري نتيجه نوعي اختالل عملکرد در دستگاه ایمني با عملکرد دستگاه عصبي بدن و نوعي مشکل خود ایمني
بدن است .كتاب پيش رو در  22فصل ضمن توضيح درباره این بيماري ،به مدیریت امور زندگي هنگام دچار شدن به
این بيماري و چگونگي مراقبت از بيماران ام .اس .پرداخته است .آنچه مهم مينماید سازگاري با انواع پيشرونده ام.
اس .ودرمان آن در حال و آینده است.
.250مکسول ،جانسي .انسانهاي موفقچگونهمياندیشند.محمدرضا حبيبي .تهران :پل324 .1395 .ص.
رقعي .شابك 9789642331833 :
مخاطب:والدین /مشاور /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:مدیریت ،موفقيت ،اندیشه و تفکر ،تفکر خالق 
چکيده:جوامع بشري به نيک اندیشان نيازمندند .فکركردن به چگونگي مسائل ،مشکالت جامعه را از هم ميگشاید.
به عقيده نویسنده این كتاب ،انسانها به تفکر مثبت و توأم با موفقيت نياز دارند تا به تحولي بنيادي و دگرگوني در
حرفه و زندگي برسند .اما چگونه باید اندیشيد؟ این همان چيزي است كه انسانهاي موفق را از مردمان ناكام جدا
ميسازد.كتاب به شرح این اندیشه ميپردازد.
.251سيفي ،خدیجه .بارازورمزهايوالدینموفق.تهران :مبتکران /پيشروان84 .1395 .ص .رحلي .شابك:
 9789640726105
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم
کلماتکليدي:آموزش خانواده ،رفتار اوليا و فرزندان ،فرزندپروري 
چکيده :در این كتاب به راهکارهاي تأثيرگذاري والدین بر فرزندان و داشتن روابط قرین شادي و احترام متقابل اشاره
دارد .فرزندان بخش مهم زندگي انسان ها هستند و وقت گذاشتن براي آن ها اهميت دارد.گفتوگو با فرزندان،
تمجيد از فرزندان ،نحوه آزادي دادن به آنها یا اعمال محدودیتها و ميزان اقتدار والدین و نيز نحوه تغذیه فرزندان از
قسمت هاي دیگري است كه در این اثر به آن ها اشاره شده است.
.252ماندینو ،آگ .بازگشترفتگر.هانيه فهيمي .تهران :پل116 .1394 .ص .رقعي .شابك 9789642330126 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:داستان ،روانشناسي ،موفقيت 
چکيده:داستانهاي خوب تأثير بسياري بر رفتار و زندگي مخاطبان خویش ميگذارند .كتاب حاضر داستاني است
روان شناسانه از زندگي فردي كه یک ،به اصطالح رفتگر ،آن را بسيار تحت تأثير قرار ميدهد و اميد را به فرد
بازميگرداند .در واقع نویسنده كوشيده است مجموعه اي از اصول كاميابي را در این كتاب ارائه كند كه اجتماع را به
سمت داشتن روزگاري پربار هدایت كنند .داستان در دوازده فصل ارائه شدهاست.
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بيماريهاي قلبي و رژیم غذایي سالمتي بخش .تبریز:

 .253هراتي ،هاني /شهركي ،رضا /فيروزي ،مسعود.
عميدي140 .1394 .ص .وزیري .شابك 9786006408996 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:بيماريها ،رژیم غذایي ،آموزش تغذیه 
چکيده:در این كتاب به عوامل و دالیل ابتال به بيماريهاي قلبي و عروقي از جمله فشار خون ،وراثت و تأثير مواد
غذایي اشاره شده است .اما آنچه در این ميان به عنوان پایه درمان مهم به نظر ميرسد رعایت رژیمهاي غذایي است و
گفته ميشود بيش از آنکه دنبال دارو باشيم بایدبه غذاهایي كه ميخوریم توجه كنيم .اثر حاضر در كنارتبيين عوامل
خطرزا ،به  60ماده غذایي مناسب و چند غذاي نامناسب براي قلب اشاره دارد.
.254نوالن ،اميلي .كتابهاي داميز ،كاربردي و سودمند :پختنانوشيریني.FOR DUMMIESمهرک ایروانلو.
تهران :آوند دانش314 .1395 .ص .وزیري .شابك 9786007022962 :
مخاطب:هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم كاردانش
کلماتکليدي:آموزش آشپزي ،مهارت ،تغذیه 
چکيده:با فراهم بودن مواد و ابزار الزم ،نان و شيرینيپزي كار مشکلي نخواهد بود .با دانستن تنوع تركيبات ،دستور
و روشهاي پخت ميتوان دانش بهكار گيري دستور العملها را آموخت .این كار نوعي هنر و توانایي است .هدف كتاب
حاضر در ارایه مبحثهاي  19گانه خود ،دادن اطالعات الزم درباره انواع شيریني ،نان و كيک و كوكي و روشهاي
نگهداري آنهاست.
 .255بزرگيانوف ،رومن .پرورش شخصيت با شطرنج .مسعود منصوري .اصفهان :بهتا پژوهش100 .1394 .ص.
وزیري .شابك 9786007093948 :
مخاطب:والدین /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي:ورزش ،روانشناسي ،بازيهاي فکري 
چکيده:شطرنج بازي سادهاي است اما با تغيير شرایط زماني و فرهنگها هنوز ارتباط خود را با انسان حفظ كرده
است .هدف كتاب پيشرو آموزش شطرنج نيست بلکه راجع به مهرهها و نمادهاي آن در جهت رسيدن به معناي
زندگي بحث مي كند.نویسنده اذعان دارد شطرنج در دیگر ابعاد انساني كاربرد دارد .فيل متخصص است ،پياده نماد
پيشرفت ،وزیر نماد بهترین استعدادها و فرایند بازي و ...از عناوین 10فصل این كتاب هستند.
 .256خرم ،سيداصغر .پنجاه سؤال مهم مادران در آموزش خانواده و پاسخ ما :فرزندان خود را از طریق
سؤاالتشانبشناسيم.تهران :كيميااثر132 .1394 .ص .رقعي .شابك 9786005575378 :
مخاطب:والدین /هنرآموز 
کلماتکليدي:آموزش و پرورش ،آموزش خانواده ،اسالم 
چکيده:موضوع تعليم و تربيت فرزندان مهم است .مؤلف كتاب حاضر سؤاالت مادران دانشآموزان را در این زمينه با
تأكيد بر مشکالت رفتاري و آموزشي آنها ،و بررسي حاالت دانش آموزان ،ثبت كرده و سپس نتيجه را به رشته
تحریر درآورده است .كتاب بر اهميت پاسخها به سؤاالت عقيدتي ،خانوادگي ،اخالق و روان شناسي بر مبناي قرآن و
دین اسالم تأكيد دارد.
پنجاه ودوهفتهسالمتيدرایران.مراغه :مکتب اسنوند212 .1394 .ص.

.257اكبري ،مهدي /بهمنپور ،ميترا.
وزیري .شابك 9786009500970 :
مخاطب:والدین /هنرآموز 
کلماتکليدي:آموزش تغذیه ،خوردنيها و آشاميدنيها ،بيماريها 
چکيده :حفظ سالمتي از اركان اساسي زندگي فردي و اجتماعي است.عالوه بر حفظ اصول تندرستي ،الزم است
انسان مزاج خویش را نيز بشناسد و با تقسيم غذاها و خوراكيها در اصالح سبک زندگي كوشا باشد .كتاب حاضر در
صدد است با ارایه برنامه اي مورد اعتماد براي هر هفته از سال یک یا چند ميوه و غذا یا گياه را معرفي كند كه مطابق
با فصل و ماه بوده و اغلب نيازهاي جسماني را تأمين سازد.
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حصيلاثربخشدرفراگيرروزهدار.

.258پورعباسي ،عطااهلل /ابراهيمنژاد شيرواني ،محبوبه سادات .فراگير سالم :ت
تهران :تيمورزاده24 .1395 .ص .پالتویي .شابك 9786002382351 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم
کلماتکليدي:آموزش و پرورش ،احکام اسالمي ،تغذیه 
چکيده:كتاب پيش رو با هدف ارتقاي دانش فراگيرندگان در سطوح متفاوت تحصيلي و نيز ارتقاي رفتارهاي مرتبط
با سالمت ،و با توجه به طب تربيتي نسبت به روزه و روزهداري ،تدوین شده است .در سالهایي كه ماه رمضان با ایام
امتحانات دانشآموزان و دانشجویان مقارن ميشود ،روزه گرفتن نگراني فراگيرنده را زیاد ميكند.این كتاب در این
زمينه راهنمایيهایي در بر دارد تا مخاطب اختالالت اثرگذار بر یادگيري و تربيت را شناسایي كند و براي رفع آنها
بکوشد.
جا:مهارتتصميمگيري.كيهان افتخار ،نيره افتخار .تهران :پركاس.1394 .


گيريبه

تصميم
.259استين ،جيمز.
256ص .رقعي .شابك 9786007469071 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز /مشاور 
پایهتحصيلي:دهم ،یازدهم
کلماتکليدي:مهارتهاي اجتماعي ،انتخاب 
چکيده:كليد بسياري از تصميمات موفق ،شناسایي مهمترین عاملي است كه ميتوان آن را كمي كرد ولي از عوامل
كم اهميت نيز نباید غافل بود .مؤلف با پرداختن به تصميمگيري افراد مؤفق تاریخ و مثالهایي از زندگي روزمره،
سعي دارد اصول انتخاب درست را بر اساس شاخهاي از ریاضيات بيان كند كه نظریه تصميم خوانده ميشود.
 .260احمدي ،مجيد .مجموعه كتابهاي بهبود كيفيت زندگي :تعهد به کيفيت زندگي .تهران :ابوعطا.1395 .
144ص .رقعي .شابك 9789641702672 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز /مشاور 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:فروپاشي خانواده ،روان شناسي خانواده ،روابط بينفردي 
چکيده:تداوم روابط مستلزم تعهد و پايبندي مستمر به مهارتهاي مقابلهاي است .این كتاب با پرداختن به معناي
تعهد در زندگي مشترک ،نکاتي را براي حفظ روابط كيفي ارائه ميكند .رفتارها و عادتهاي مخرب و نشانههاي
زندگي ناپایدار را شناسایي و تشریح مي كند و با اشاره به اعمال مهرآميز به تأثير آنها در بهبود كيفيت زندگي اشاره
ميكند.
.261حسيني ،سيدحميد /عليمددي ،بهشاد .تغذیهدردیابت.تهران :تيمورزاده164 .1395 .ص .وزیري .شابك:
 9786002383464
مخاطب:والدین /هنرآموز 
کلماتکليدي:خوردنيها و آشاميدنيها ،بيماريها ،رژیم غذایي 
چکيده:كتاب حاضر بر اساس آخرین آمارها و به گونهاي تصویري به شرح بيماري دیابت مي پردازد .شهرنشيني،
تغيير سبک زندگي و كاهش تحرک فيزیکي و مصرف غذاهاي آماده احتمال ابتال به این بيماري را افزایش ميدهد.
اثر حاضر در هفت فصل به تعریف دیابت و انواع آن و اصول تغذیه در دیابت و...ميپردازد.
 .262پورشریف ،حسين .جوان ،ازدواج و شادکامي .قم :مؤسسه فرهنگي دارالحدیث168 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9789644938665 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:آموزش خانواده ،زندگي اسالمي ،ازدواج 
چکيده :این كتاب به آرامش ،موفقيت ،دین و عدالت و اشتغال و بسياري موضوعات دیگر كه از اهم دغدغههاي
جوانان است ،مي پردازد .این اثر در این زمينه سعي دارد نگاهي علمي و كاربردي بر اساس نياز جوانان به موضوعات
فوق بيندازد و با روشنگري اصول زندگي قرآني را بيان دارد.
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 .263زنگویي ،مریم /غالمرضایي ،حميدرضا .چاشني احساس .تهران :نسل نو اندیش272 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9789642367368 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:آموزش آشپزي ،آموزش تغذیه ،بهداشت رواني 
چکيده:غذا خوردن نياز ذاتي انسان و هر موجود زندهاي است .انسان از این طریق به رشد و سالمت جسمي و رواني
ميرسد .اما در این زمينه ،مهارت آشپزي ،عالقه و صبوري ،شناخت خواص مواد و آداب تغذیه نيز مهم است .آشپزي
و بررسي مواد غذایي تنها راهي براي رفع گرسنگي نيست ،بلکه ميتواند راهي براي كسب احساس اعتماد به نفس و
انتقال آرامش و احساسات مثبت و خوب نيز باشد.
چالشهايکيفيتزندگي.تهران :ابوعطا.1395 .

.264احمدي ،مجيد .مجموعه كتابهاي بهبود كيفيت زندگي:
212ص .رقعي .شابك 9789641702658 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز /مشاور 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:مهارتهاي ارتباطي ،آموزش خانواده ،روان شناسي خانواده 
چکيده:همه انسان ها توانایي شروع ،ایجاد و نگهداري یک رابطه را ندارند و نيازمند تقویت این مهارت هستند .این
اثر به اهميت تفاوت یا مشابهت در شدت نيازهاي بنيادین در روابط خانوادگي ميپردازد و اهداف برقراري ارتباط،
باورهاي شناختي ،سبکهاي رفتاري و ارتباطي تيپهاي شخصيتي را شرح ميدهد و چگونگي برقراري ارتباط مؤثر و
اصول صحيح آن را ميآموزد.
 .265گروه مؤلفين انتشارات باهدف .چرا ازدواج ،چرا طالق .تهران :باهدف280 .1394 .ص .رقعي .شابك:
 9786009533534
مخاطب:مربي /والدین /مشاور /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:عقود ،زناشویي ،فروپاشي خانواده 
چکيده:این كتاب به مفاهيم ازدواج و طالق ،قواعد روي دادن این دو و آثاري كه بر خانواده و جامعه دارد ،مي
پردازد .از نظر نویسنده ازدواج فقط برقراري رابطه جنسي نيست ،بلکه عشقي است كه منجر به شناخت ميشود.
طالق نيز موضوعي است كه چرایي آن در17بخش از این كتاب مطالعه ميشود.
.266كارنگي ،دیل .چگونهازکاروزندگيخودلذتببریم.مهستي دهباشي .تهران :پل284 .1394 .ص .رقعي.
شابك 9789649944814 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز /سایر كارشناسان 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:كار و زندگي ،اميد ،تجربه 
چکيده:كتاب حاضر با استفاده از تجربههاي افراد ،راههاي غلبه بر نااميدي و استرس در كار و زندگي را توضيح
ميدهد .توضيحات نویسنده جمالت و تصویرآفرینيهایي است كه در طول زندگي تجربه و مطالعه كرده است و در
این صفحات آنها را به عنوان راه حل منعکس ميكند .به نظر نویسنده ،زندگي با ارزشتر از آن چيزي است كه فکر
ميكنيم .او توصيه ميكند ،انرژي خود را به خاطر نگرانيها هدر ندهيد.
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.267والياني كيا ،امير .چگونههوش()IQ,EQخودوفرزندتانرا دوتاچهاربرابرافزایشدهيد؟.اصفهان:
فرهنگ مردم168 .1395 .ص .رقعي .شابك 9789641882831 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:هوش ،فرزندان 
چکيده:تفاوت ميان اشخاص مربوط به پرسشهاي متفاوتي است كه دائماً از خود ميپرسند ،پرسشهاي هوشمندانه
و كوانتومي ،فرد را چند برابر زودتر و سریعتر به اهداف ،ارزشها ،شادي و رضایت از زندگي ميرساند .در این بسته
آموزشي به روش علمي ،پرسيدن سؤاالت هوشمندانه از خود و دیگران براي موفقيت در ابعاد مختلف زندگي به
مخاطب آموزش داده ميشود .در این روش سؤاالت تخصصي در قالب  192فلش كارت طراحي شده است و همراه
كتاب راهنما و انجام تمرینهاي علمي و عملي ارائه شده است.
 .268شيروي ،عبدالحسين .حقوق :حقوق خانواده :ازدواج ،طالق و فرزندان .تهران :سمت328 .1395 .ص.
وزیري .شابك 9786000203023 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:زناشویي ،زندگي اسالمي ،شيوة زندگي 
چکيده :تشکيل خانواده از نيازهاي اساسي انسان است.عشق و مودت اعضاي خانواده موهبتي الهي است و روابط
خانوادگي باید بر اساس محبت و احترام بنا شود.بنا براین هر یک از افراد خانواده نسبت به هم حقوقي دارند اما
زندگي نباید بر اساس قوانين حقوقي پایهریزي شود .كتاب حاضر با این دید به بررسي نظام حقوق خانواده در ایران و
شرایط نکاح ،مهریه و تکاليف زوجين و معني و شرایط فسخ و طالق ،روابط والدین و فرزندان و تنظيم خانواده
پرداخته است.
قوقکودکرابشناسيموباآنزندگيکنيم!:دستنامهآموزشحقوق

.269مالس ،دوبر اوكا و [...دیگران] .ح
کودکدردبستانودبيرستان.زهره قایيني ،ویدا محمدي .تهران :مؤسسه فرهنگي  -هنري  -پژوهشي تاریخ
ادبيات كودكان376 .1395 .ص .رحلي .شابك 9786007112328 :
مخاطب:والدین /هنرجو /مدیر /مشاور /هنرآموز 
کلماتکليدي:حقوق فردي و اجتماعي ،قوانين ،روابط بينفردي 
چکيده :همة مردم باید حقوق كودک را بشناسند و براي اجراي آن در جامعه بکوشند .كتاب حاضر حقوق كودک و
نوجوان را به خود آنها و به اوليا و معلمان مي شناساند تا بتوانند فضایي از تفاهم و دوستي بسازند.در بخش اول
كتاب ،نویسنده با معرفي و بيان حقوق كودک و الزمة آموزش آن ،به نقش كتابخانهها و انواع دیگر محيطهاي
اجتماعي در حفظ این حقوق ميپردازد .سپس برخي نمونههاي نقض حقوق كودک و نيز پيماننامة حقوق كودک را
ميآورد .در بخش دوم نيز انواع حقوق كودک برشمرده ميشوند :حق سالمتي ،برابري ،حفظ هویت ،برخورداري از
محيط سالم ،بازيكردن ،كودكيكردن ،آموزش و...
.270احمدي ،علياصغر .خانوادهازدیدگاهاسالمبراينوجوانان.تهران :پركاس172 .1394 .ص .رقعي .شابك:
 9786009410019
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:آموزش خانواده ،اسالم ،روان شناسي خانواده 
چکيده :هر انساني متعلق به گروهي از انسانهاي دیگر است كه خانواده نام دارد .فرهنگها تحت تأثير عوامل
بسياري ،خانواده هاي گوناگوني را شکل داده اند .این كتاب ،با مرور نهاد خانواده در جهان امروز ،الگوي اسالمي
خانواده و كاركرد آن را با تأكيد بر تعاليم رسول اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) براي نوجوانان توضيح داده است.
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 .271گروه مؤلفين انتشارات باهدف .خانواده تكسرپرست .تهران :باهدف160 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786009533558
مخاطب:والدین /دانشجومعلمان /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:آموزش خانواده ،روابط بينفردي 
چکيده :كتاب حاضر به اینکه انسان موجودي اجتماعي است و انسانيت او در تعامل با دیگران معني مي یابد ،اشاره
دارد .این اثر در چهار فصل به مباحثي مانند خانواده تک سرپرست ،مسایل و مشکالت بچهها در جدایي و طالق،
خانواده تک سرپرست و جدایي و مسایل گروه هاي سني مختلف در این دوران مي پردازد.
خانوادهوآسيبرسانهاي:رایانهواینترنت.اصفهان :یار

.272جعفري ،نسيم /اعتمادي ،عذرا /عاصمي ،عاصفه.
مانا310 .1395 .ص .وزیري .شابك 9786007768525 :
مخاطب:هنرآموز /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي:علم رایانه ،اینترنت ،آموزش خانواده 
چکيده:آسيب هاي استفاده از ابزارهاي ارتباطي دنياي مجازي از قبيل رایانه و اینترنت در جوامع گوناگون رخ نموده
است.عصر جدید را عصر ارتباطات و انفجار اطالعات نام نهادهاند اما لزومأ در بر دارنده انرژي مثبت براي رشد انسان
نيست .با توجه به اهميت تهدیدات و روش هاي شناخت و پيشگيري مشکالت دنياي مجازي،كتاب حاضر در 10فصل
به معضالت استفاده از این وسایل و راههاي مشاوره،درمان و علل اعتياد مجازي و تمایل به بازيهاي رایانهاي پرداخته
است.
خانوادهوزوجدرمانيدراعتياد.عباس رحمتي ،سيداميد حسيني .تهران :دانژه.1395 .

.273لوین ،جرومدیوید.
336ص .وزیري .شابك 9786002500076 :
مخاطب:والدین /مشاور /دانشجومعلمان 
کلماتکليدي:آسيبهاي اجتماعي ،آموزش والدین ،بيماريها ،مهارتهاي اجتماعي 
چکيده:این اثر در دو بخش ،ابتدا به شناخت اعتياد و سپس به رویکردهاي گوناگون خانواده درماني و همچنين
درمان رفتار شرم محور ميپردازد .در بخش دوم ،تجارب باليني درمان اعتياد ،از جمله نحوه كار خانواده درمانگران،
با استفاده از رویکردهاي ارتباطي ،راهبردي ،ساختاري ،سوءمصرف مواد مخدر یا الکل بررسي مي شود.
 .274مينایي ،ساناز /شریفي ،ساناز /شریفي ،سانيا .دایرةالمعارف آشپزي ایراني (ج .)1 .تهران :ساناز و سانيا.
568 .1394ص .رحلي .شابك 9789647663076 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:آموزش تغذیه ،خوردنيها و آشاميدنيها ،خانهداري 
چکيده:معرفي فرهنگ غذایي و اعتالي غذاهاي سنتي ایران ،به سبب حفظ و ترویج جایگاه این فرهنگ و جلوگيري
از كمرنگشدن آن در مقابل غذاهاي ملل ،دیگر اهميت دارد .كتاب حاضر ،عالوه بر بازنگري در دستورهاي غذایي ،در
بخشي نيز به تغييرات عمده در نحوه استفاده از مواد اوليه ميپردازد .هر بخش از كتاب با عالئم راهنماي خاصي
مشخص شده است .جلد اول این كتاب به توضيح درباره انواع صبحانه،مربا ،مارماالد ،پيش غذا،آش
وآبگوشت،كوكو،دلمه وكوفته اختصاص دارد.
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 .275مينایي ،ساناز /شریفي ،ساناز /شریفي ،سانيا .دایرهالمعارف آشپزي ایراني(ج .)2 .تهران :ساناز و سانيا.
568 .1394ص .رحلي .شابك 9789647663175 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:آموزش آشپزي ،خوردنيها و آشاميدنيها ،خانهداري 
چکيده:معرفي فرهنگ غذایي و اعتالي غذاهاي سنتي ایران ،به سبب حفظ و ترویج جایگاه این فرهنگ و جلوگيري
از كمرنگشدن آن در مقابل غذاهاي ملل ،دیگر اهميت دارد .كتاب حاضر ،عالوه بر بازنگري در دستورهاي غذایي ،در
بخشي نيز به تغييرات عمده در نحوه استفاده از مواد اوليه ميپردازد .هر بخش از كتاب با عالئم راهنماي خاصي
مشخص شده است .این كتاب كه جلد دوم از دایرهالمعارف آشپزي است ،به شرح تهيه انواع كباب ،پلو و چلو ،انواع
خورش ،چاشني و نوشيدني اختصاص دارد.
 .276گوردون ،جان .مجموعه كتابهاي زندگي مثبت :درودگر :داستاني در باره بزرگترین راهبردهاي
موفقيت.صادق شيخاالسالمي .تهران :ابوعطا160 .1395 .ص .رقعي .شابك 9789641702382 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:داستانهاي اجتماعي ،رهبري ،موفقيت 
چکيده:كتاب حاضر پيامي است با این مضمون كه :هر انساني كه دوست بدارد ،خدمتكند و اهميت دهد ،یک رهبر
است .رهبران بزرگ از آن روي بزرگ هستند كه از حس احترام و اعتماد مردم برخوردارند و راهبردهاي موفقيت را
ميدانند ،نه اینکه قدرت دارند.
هايدوستداشتنيمن.تهران :نسل نو اندیش160 .1395 .ص.


دروغ
.277طوسي ،غزاله /غالمرضایي ،حميدرضا.
رقعي .شابك 9789642367214 :
مخاطب:والدین/هنرجو /هنرآموز /مشاور 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:صداقت ،دروغگویي ،خانواده 
چکيده:دروغ نشانه ذهن بيمار است كه در البهالي زندگي رسوخ ميكند .گاهي در قالب یک ایده ،بيان احساسات و
رفتار شکل ميگيرد و سرآغاز فتنهاي ميشود كه در آن بازيهاي رواني گوناگوني ایفاي نقش ميكنند .در این اثر
ضمن بيان آثار مخرب دروغ در زندگي به خصوص روابط خانوادگي ،عوامل مؤثر بر دروغگویي و محرکهاي اجتماعي
و رواني آن شناسایي و راهکارهاي عملي براي جلوگيري از انتشار آن ارائه شده است.
.278دویس ،جاش .مجموعه كتابهاي زندگي مثبت :دوساعتجادویي.مهسار مشتاق .تهران :ابوعطا.1395 .
96ص .رقعي .شابك 9789641702108 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:خالقيت ،موفقيت ،روانشناسي 
چکيده :در اثر حاضر ،نگارنده به طور كامل درباره پنج راهبرد ساده اما مهم صحبت ميكند و معتقد است این
راهبردها در داشتن دو ساعت كارایي باور نکردني در طول روز ،كمک بسيار ي به افراد خواهند كرد .وي همچنين
راههایي براي غلبه بر استرس و خالقتر شدن در زندگي ارائه ميدهد.
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 .279رینر ،سارا .دوستي با اضطراب .مهدي قراچهداغي .تهران :نخستين104 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786001271083
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز /كتابدار /مشاور 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:روانشناسي ،اختاللهاي اضطرابي 
چکيده:مؤلف به نشانههاي شایع وحشت و نگراني اشاره ميكند و توضيح ميدهد چگونه ميتوان با این احساس
كنار آمد .راهکارهایي براي شناخت اضطراب معرفي ميكند تا شخص مضطرب بتواند این احساسات پيچيده را كنترل
كند .جالب اینجاست كه نویسنده خود ،دچار اضطرابهایي بوده و در این نوشتار تعریف كرده چگونه آنها بر زندگيش
تأثير گذاشته بودند و او چگونه بر آنها فائق آمده است.
.280كلر ،گري /پاپاسان ،جي .مجموعه كتابهاي زندگي مثبت :دومينوياصليزندگي.مهسار مشتاق .تهران:
ابوعطا160 .1394 .ص .رقعي .شابك 9789641702139 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:موفقيت ،كارو زندگي 
چکيده:بنا بر محتواي كتاب ،موفقيت و پيشرفت در زندگي اصولي دارد و زماني كه به آثار و نتایج شگفتآور آنها
فکر كنيم ،واقعيت سادهاي در پس آن نهفته است .رفع بينظميها ،رسيدن به نتایج خوب در زماني اندک و كاستن از
اضطرابها از حقایقي است كه براي رسيدن به هدف و زندگي بهتر ميتوان به آنها اشارهكرد.
.281روبين ،الن ال .دیابت.DUMMIES FORیوسف شفقتي .تهران :آوند دانش110 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786007022733
مخاطب:هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:بيماريها ،دیابت ،انسولين درماني 
چکيده:بيماري دیابت باویژگي هاي متفاوت دركودكان وبزرگ ساالن بروز ميكند.این بيماري انواعي دارد ونوع اول
آن اغلب كودكان رادرگيرميكند .شکل معمولي این مرض دربعضي خانوادهها دیده ميشود كه با وراثت غالب
اتوزومي دچار آن مي شوند و به نوع دوم مشهور است.انسولين درماني،طراحي برنامههاي ورزشي براي مبتالیان
وتعيين رژیم غذایي مناسب براي این بيماران در این كتاب تبيين شده است.
.282پركينز ،شارون /ميلر ،متيو ام اف .راهنمايبارداريبرايپدران.FOR DUMMIESآرزو زاهدي .تهران:
آوند دانش325 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786007022719 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:بارداري ،مسائل زنان ،خانواده 
چکيده:در اثر حاضر ،باردار شدن موضوعي عنوان شده است كه به راهنما نياز دارد .كتاب در كنار بيان مسائل
بارداري زنان ،به ابعاد عاطفي ،جسماني و آمادگيهاي قبل و بعد از بارداري ،به ویژه براي پدران ،ميپردازد.
 .283عليمحمدي ،كاظم .رئيس خانه یا کارمند اداره؟ خانهداري یا اشتغال زنان؛ کدامیك؟ .قم :مؤسسه
آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)72 .1394 .ص .رقعي .شابك 9789644119231 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:بازاركار ،زنان ،اعتقادات مذهبي 
چکيده  :كتاب حاضر به بررسي مزایا و معایب اشتغال زنان و تأثير آن بر نظام خانواده به عنوان نخستين نهاد
اجتماعي ميپردازد.با نگاه به قرآن كریم و منابع روایي درميیابيم كه اشتغال زنان به معناي كار درامد زا ممنوعيتي
ندارد و هر كس حق دارد شغلي كه مخالف مصالح عمومي نيست ،برگزیند.
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 .284اسالمي ،اعظم .زنگ آشپزي :آموزش آشپزي براي دانشآموزان .تهران :طالیي80 .1395 .ص .رحلي.
شابك 9786006229744 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:آشپزي ،غذا 
چکيده:در این اثر مصور ،نگارنده پس از بيان توضيحاتي در زمينه نيازهاي بدن ،دستورات پخت انواع غذاهاي ساده
ارائهكرده است .نگارنده بعد از آوردن تصویري از هر غذا ،مواد مورد نياز و طرز تهيه آن را به طور مختصر شرح داده
است.
سمزدایيبدنبارژیمغذایيارگانيك.فریده جهانگيري .تهران :فرین.1395 .
.285ابي ،كریس .دنياي هنر :
100ص .خشتي .شابك 9789647247801 :
مخاطب:والدین /مشاور /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:تغذیه ،سالمت 
چکيده :اثر مصور حاضر مشتمل بر یک برنامه صحيح تغذیه است كه همراه با پيشنهادهاي خوراكي و مشاوره
ورزشي ،زندگي انسان را به طور كلي متحول و دگرگون ميسازد .همچنين ،نکتههاي آموزنده بسيار زیادي نيز درباره
چگونگي خوردن و آشاميدن سالم ارائه ميدهد.
 .286هاست ،جينا .كتابهاي داميز ،كاربردي و سودمند :سوپ  .FOR DUMMIESسارا یوسفي .تهران :آوند
دانش234 .1395 .ص .وزیري .شابك 9786008668022 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:آموزش آشپزي ،تغذیه ،خوردنيها و آشاميدنيها 
چکيده:سوپ غذایي مقوي است و ميتوان آن را با دستورهاي پخت بي شمار تهيه كرد .كتاب حاضر در  19فصل
شرایط پخت سوپ ،مواد و تجهيزات الزم ،سوپ لبنيات ،سوپ گوشت و مرغ،آشنایي با چاشنيها و سوپهاي سراسر
دنيا را با روشهاي بر طرف كردن ایرادهاي سوپ بيان ميدارد.
عواملمؤثردرتحکيمبنيانخانوادهازنظرامامعليعليهالسالم.مشهد :ضریح آفتاب.

.287جعفري ،احمد.
60 .1395ص .رقعي .شابك 9789644299858 :
مخاطب:والدین /مشاور 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:ازدواج ،خانواده ،زندگي اسالمي 
چکيده :خانواده سنگ بناي جامعه انساني است و حکمت الهي به رشد و امنيت رواني رسيدن انسانها را به تشکيل
خانواده منوط كرده است .كتاب پيش رو درباره مفهوم شناسي این پدیده در سه بخش به بحثهایي مانند آداب
ازدواج ،مهرورزي به خانواده ،نقش دین در زندگي و تأمين نيازها وعوامل مؤثر در تزلزل خانواده پرداخته است.
 .288بهمني ،بهمن /نوروزعلي ،شادي .فرزندان و والدین مبتال به اماس .تهران :دانژه64 .1394 .ص .رقعي.
شابك 9786002501134 :
مخاطب:والدین /مشاور 
کلماتکليدي:درمان ،بيماريها ،خانواده 
چکيده:اثرحاضر بر اساس تجربيات تعدادي نوجوان و جوان كه والدین آنها به بيماري"ام اس"دچار بودند ،نوشته
شده است .این بيماري فرد مبتال را در انتقال پيامهاي عصبي دچار اختالل ميكند و از نظر جسمي و روان شناختي
مشکالتي براي شخص ایجاد ميكند كه اطرافيان آنها را نيز تحت تأثير قرار ميدهد.
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فرهنگتغذیهورژیمدرماني.علي ابطحيراد .تهران :تيمورزاده250 .1395 .ص.

.289شواركز ،جو /بركف ،فران.
رحلي .شابك 9786002382900 :
مخاطب:والدین /هنرآموز 
کلماتکليدي:آموزش تغذیه ،خوردنيها و آشاميدنيها 
چکيده :در این كتاب ،نویسنده با بياني ساده به شناخت ابعاد و خواص گوناگون مواد غذایي پرداخته است و با تکيه
بر تغذیه و رژیم درماني به صورت مصور از تأثير مواد غذایي بر بدن انسان سخن ميگوید .تغذیه و بيماريهاي قلب و
عروق ،تغذیه و بيماريهاي غدد ،سالمت و مواد غذایي بخشي از فصلهاي هجدهگانه این اثر است.
هايتربيتکودک:تکنيكهاي کاربرديبرايرفتارباکودک امروزي .تهران:

فوتو 
فن

.290سجاد ،هاجر.
كليد آموزش200 .1394 .ص .رقعي .شابك 9786002740632 :
مخاطب:هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:تربيت ،خانواده ،رفتار اوليا و فرزندان 
چکيده :دوران كودكي دوراني كوتاه است .با توجه به همين ویژگي ،والدین ميتوانند با استفاده از علم و هنر
فرزندپروري آینده او را بسازند .كودک در این دوره به نظارت و همراهي غيرمستقيم پدر و مادر نياز دارد.كتاب پيش
رو رفتارهاي كودكان و مشکالت والدین با فرزندان را ریشهیابي كرده و راه حلهایي ارایه نموده است.
.291ليتين ،اسکات .کتابجامعسالمتخانواده(ج.)2.مرجان قائمي ،سيدعليرضا طالئي زواره .تهران :تيمورزاده.
816 .1395ص .رحلي .شابك 9786002382221 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:دانشنامه ،بهداشت ،درمان 
چکيده:به یقين ،هر چه سطح آگاهي مردم از عالئم هشدار باالتر و مراجعه به پزشک سریعتر باشد ،درمان با هزینه
كمتر و درصد موفقيت بيستر انجام خواهد شد .اثر حاضر دانشنامهاي كامل در زمينه حفظ بهداشت بدن و پيشگيري
و درمان بيماريهاست كه در آن ،به زباني ساده ،به تمام موضوعات مرتبط با جسم و روح انسان اشاره شده است.
.292ليتين ،اسکات .کتابجامعسالمتخانواده(ج.)1.مرجان قائمي ،سيدعليرضا طالئي زواره .تهران :تيمورزاده.
752 .1395ص .رحلي .شابك 9786002382207 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:دانشنامه ،بهداشت ،درمان 
چکيده:امروزه با سرعت گرفتن پيشرفتهاي نوین چه در عرصه تشخيص و چه در عرصه درمان بيماريها و نيز
افزایش آگاهي جامعه ،ضرورت دارد تا حد امکان و به زبان ساده به مردم آگاهي داده شود .اثر حاضر ،دانشنامهاي
كامل در زمينه حفظ بهداشت و صحت بدن است كه در آن به تمام موضوعات مرتبط با جسم و روح انسان پرداخته
شده است.
وگويهدایتشدهبرايبازیابيروابط.سيدمحسن

کتابکارزوج درماني  30:
گفت

.293متزیانگمن ،كاتلين.
حجتخواه ،محمدسجاد صيدي ،آراس رسولي .تهران :آواي نور188 .1395 .ص .وزیري .شابك 9786003092280 :
مخاطب:والدین /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:آموزش خانواده ،روابط بينفردي ،روان شناسي خانواده 
چکيده:دوري عاطفي و حسي از جمله شکایتهایي است كه زوجها نزد درمانگر اظهار ميدارند.گاهي با افزایش
مشغله و مسؤوليت زندگي و بي توجهي زوجها یک ارتباط خوب از دست مي رود .كتاب حاضر با بررسي ارتباط و
چگونگي بهبود روابط زن و شوهر و مواردي نظير"ما چگونه عمل مي كنيم؟"و كار مشترک براي تقویت رابطه و
بررسي مسير گذشته ،حال و آینده افراد از طریق گفتو گو راههایي را نشان ميدهد.
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 .294ميرزاآقایي (خوانساري) ،علياكبر .كتابهاي سيب صادق زندگي :کشف دوباره هفتسين :قصه هفت
خوراکي سحرآميز (اولين سين سنجد) .تهران :سيب صادق(ع)72 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786009507153
مخاطب:والدین /مشاور /هنرآموز 
کلماتکليدي:سنجد ،هفت سين ،فرهنگ عامه 
چکيده :اثر حاضر كه در چهار فصل نگاشته شده ،بر آن است كه به نياز جامعه امروزي براي آگاهي ازكيفيت و
شناسایي بيشتر خواص و كاربرد مواد غذایي مفيد ،بهویژه مواد هفت سين ،پاسخ دهد .در فصل نخست ،اطالعات
مفيدي در مورد تاریخچه و ماهيت هفت سين ارائه شده است ،فصلهاي بعدي بيشتر به خواص سنجد از نظر پزشکي
پرداختهاند و نقش آن را در پيشگيري از بيماريهاي خطرناكي همچون سرطان ،بيماريهاي قلبي ومغزي ،دیابت و
اختالالت كبدي شرح دادهاند.
کمالگرایي والدین و تربيت کودک :رابطه کمالگرایي والدین با عزت نفس،

 .295پيروز ،مجتبي.
جرأتورزيوخودکارآمديفرزندان.تهران :سخنوران120 .1394 .ص .وزیري .شابك 9786003830479 :

مخاطب:والدین 
کلماتکليدي:عزت نفس ،روان شناسي خانواده ،رفتار اوليا و فرزندان 
چکيده:كمالگرایي از ویژگيهاي شخصيتي است كه ميتواند هم سازنده و هم مخرب باشد .كمال گرایي گرایش
فرد به داشتن مجموعهاي از معيارهاست .كمالگرایي والدین گاهي مشکالتي در تربيت فرزندان به وجود ميآورد كه
ممکن است عزت نفس آنها را از بين ببرد .خانواده در این ارتباط گاه ویژگيهاي سازنده و گاه منفي ایجاد ميكند.
كتاب حاضر با پرداختن به مؤلفههاي مرتبط با این خصوصيت ،مانند عزت نفس و جرئتورزي ،چند نظریه را در این
زمينه ذكر كرده است.
کمكهاي

 .296رضایي ،محمد /رضواني ،فرهاد /عزیزي ،سيروان /معروفي ،هيمن /نوري ،حسن /هاشمي ،عبداهلل.
اوليهبرايهمه:راهنمايگامبه گاممدیریتودرمان،مصدومينوبيمارانقبلازرسيدناورژانس.تهران:

سپيدبرگ240 .1395 .ص .پالتویي .شابك 9786006793641 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:خدمات امدادي ،علوم پزشکي ،درمان 
چکيده:با در نظر داشتن اهميت كمکهاي اوليه در موقعيتهاي بحراني،باید دانست كه در چند دقيقه اول چه
كارهایي براي بيمار انجام دهيم .كتاب حاضر به منظور ارایه دانش و مهارتهاي الزم براي حفظ زندگي مصدومان با
رویکرد خود امدادي و دیگر امدادي دستورالعملهایي دارد.
 .297رضواني ،ابراهيم /حسنپور ،الهه .کيشوندان و مهارتهاي زندگي .تهران :قدیاني80 .1395 .ص .رحلي.
شابك 9786002519337 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:مهارتهاي رفتاري ،رفتار اوليا و فرزندان ،كار و زندگي 
چکيده :براي داشتن فرهنگي غني و جاري در زندگي ساكنان هر منطقه ،رعایت حقوق دیگران و نيز قوانين و
مقررات ،آموزشهایي الزم است .كتاب حاضر ميكوشد مجموعهاي از مهارتهاي زندگي ویژة دورههاي آموزش
فرهنگ كيشوندي فراهم كند تا در آموزشهاي عمومي مربوط به این جزیره به عالقمندان آموخته شوند .كتاب در
چهار فصل به این موضوعها ميپردازد :سبک زندگي ،مهارتهاي زندگي ،فرزند پروري و فعاليت گروهي .در فصل
فعاليتهاي گروهي ،نمونه فعاليتهایي براي هر مهارت و تقویت آن ذكر شدهاند تا مخاطب آموختههایش را تمرین
كند.
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 .298احمدي ،مجيد .مجموعه كتابهاي بهبود كيفيت زندگي :کيفيت زندگي .تهران :ابوعطا104 .1395 .ص.
رقعي .شابك 9789641702641 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز /مشاور 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:مهارتهاي ارتباطي ،آموزش خانواده ،روابط بينفردي 
چکيده:كتاب حاضر بر اساس روانشناسي مثبتنگر و شناختدرماني به منظور تعيين عوامل تأثيرگذار بر بهبود
زندگي با محوریت حفظ روابط مؤثر و رضایت از زندگي تدوین یافته است .به این منظور حيطههاي كيفيت زندگي را
مشخص كرده ،بر حفظ تعادل بين آنها تأكيد دارد و سبک زندگي سالم را معرفي ميكند.
.299كریمي ،علي /حکمت ،كامران .لبخندفرزندانطالق:راهکارهايعمليسازگاريفرزندانطالق.تهران:
دانژه50 .1394 .ص .رقعي .شابك 9786002500991 :
مخاطب:والدین /مشاور /دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکليدي:فروپاشي خانواده ،روانشناسي كودک ،فرزندپروري 
چکيده:این كتاب در پنج فصل به تأثيرات طالق بر فرزندان و عوامل مرتبط با سازگاري كودكان طالق ميپردازد.
عالوه بر این ،راهکارهایي براي كنار آمدن كودكان و نوجوانان با آثار منفي طالق ارائه كرده است .مباحث فرزند
پروري پس از طالق و كودک آزاري كودكان طالق نيز از مباحث دیگر كتاب هستند.
مهارتهاي زندگي .تهران:

 .300جزایري ،عليرضا /سينارحيمي ،سيدعلي /دهقاني ،محمود .مجموعه آموزش 
دانژه200 .1394 .ص .رقعي .شابك 9786002500953 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:خودآگاهي ،مدیریت ،مهارت هاي رفتاري 
چکيده :انسان موجودي اجتماعي است و بقاي او در گرو ایجاد و تداوم ارتباط مناسب با دیگران است .از این روي،
فراگيري و تمرین مهارتهاي زندگي و بهرهگيري از آنها موجب ميشود كه فرد در ارتباط با خود و دیگران ،ناكامي
و رنج كمتري را تحمل كند .كتاب حاضر مشتمل بر آموزش  10مهارت اساسي زندگي است كه هر فصل آن به
تشریح یکي از مهارتها مانند :كنترل خشم ،تصميمگيري ،برقراري ارتباط مؤثر ،راهنماي تابآوري ،تفکر انتقادي و
 ...اختصاص یافته است.
مدیریتچالشهايکيفيتزندگي.تهران :ابوعطا.

.301احمدي ،مجيد .مجموعه كتابهاي بهبود كيفيت زندگي:
128 .1395ص .رقعي .شابك 9789641702665 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز /مشاور 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:روان شناسي خانواده ،آموزش خانواده 
چکيده:وجود تفاوتها و تطابقهادر روابط خانوادگي امري عادي است .مهمتر از سازگاري شخصي زوجين ،چگونگي
حل و فصل تفاوتهایشان تعيينكننده است .این كتاب به زوجين ميگوید براي دستیافتن به خواستهها و بهبود
روابط و مهار تعارضها چه كارهایي انجام دهند.
معجزهعادت:چگونهعادتهايزندگيروزمرهراتغيير

.302روبين ،گرچن .مجموعه كتابهاي زندگي مثبت:
دهيم؟.مهسار مشتاق .تهران :ابوعطا128 .1395 .ص .رقعي .شابك 9789641702634 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز /مشاور 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:خودشناسي ،روانشناسي ،روانشناسي تحولي 
چکيده :عادت هاي خوب و بد ،سازندگان نامرئي زندگي روزانه ما هستند .خوگرفتن به عادتهاي افراد مؤفق و
رسيدن به پيروزيهاي بزرگ آرزوي همه ماست ،اما هر یک از ما باید عادتهایي را تقویت كنيم كه براي ما مفيد
باشند .این كتاب به خواننده در شناخت بهتر عادتهایش و تغيير آنها كمک ميكند.
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.303شاكریان ،مهدي /كلنگيخواه ،مهناز .منميتونم(314کليدطالیيبرايموفقيتدرکنکوروامتحانات).
مشهد :سبقت برتر250 .1394 .ص .وزیري .شابك 9786009538102 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز /مشاور 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:آزمونها ،كنکور سراسري دانشگاهي ،خودشناسي 
چکيده:در این كتاب كه به آموزش مهارتهاي كليدي براي موفقيت در كنکور و امتحانات اختصاص دارد ،سعي
شده راهکارهایي براي افزایش اعتماد به نفس ،قدرت تلقين ،تعيين اهداف ،برنامهریزي ،تندخواني و تقویت حافظه
ارائه شود و مخاطبان با دفترچه انتخاب رشته ،ارزش رقابتي درسها و فرایند تعيين رشته آشنا شوند.
مهارتهايزندگيدانشجویي.تهران :كتاب ابرار173 .1395 .ص.

.304رجبي ،محمود /سپهوندي ،محمدعلي.
پالتویي .شابك 9786007790052 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري 
چکيده  :زندگي دانشجویي با تغييرات زیادي همراه است؛ ضروري است دانشجویان با كسب مهارتهاي الزم با
سالمت جسمي و رواني به رشد شخصيت و سالمت ادامه دهند .در این كتاب مخاطب براي موفقيّت در دوران
دانشجویي با موضوعهاي روانشناختي مثل مقابله با استرس و حل اختالف آشنا ميشود و اصول الزم براي زندگي
خوابگاهي و ارتباط با دیگران را ميآموزد.
مهارتهاي مطالعه .تهران :كتاب ابرار120 .1395 .ص .پالتویي.

 .305رجبي ،محمود /ميردریکوند ،فضلاهلل.
شابك 9786007790069 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:مهارت ،یادگيري 
چکيده:در عصر اطالعات براي بهبود یادگيري و درک مطلب آموزش مهارتهاي مطالعه ضروري به نظر ميرسد .در
این كتاب با هدف افزا یش اطالعات و تعميق یادگيري و كمک به فراگيران نکاتي براي تقویت حافظه و انگيزش
یادگيري بيان شده و سبکهاي یادگيري و مهارتهاي مربوط به آزمونها شرح داده شده است.
.306پركينز ،شارون /تامپسون ،جکي ميرز .ناباروري.DUMMIES FORمانا احمدي .تهران :آوند دانش.1395 .
358ص .وزیري .شابك 9786007022689 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:توليدمثل ،رفتارفيزیکي ،درمان 
چکيده:این كتاب به موضوع ناباروري كه مشکلي پزشکي است ،مي پردازد .چرایي و چگونگي ناباروري در زنان و
مردان علل متفاوتي دارد و البته محققان به درمانهاي جدید ساده یا پيشرفتهاي در این زمينه دست یافتهاند .در
ارتباط با این مشکل ،داشتن اطالعاتي از آناتومي بدن ،رفتارهاي فيزیکي براي بچهدار شدن و داشتن اطالعات از نوع
مشکل ،ضروري مينماید.
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نقشهبندي ذهني .محمدجواد نعمتي .تهران :پل108 .1394 .ص .رقعي .شابك:

 .307بازان ،توني.
 9789649944463
مخاطب:والدین /مشاور /هنرآموز 
کلماتکليدي:هوش ،حافظه ،اندیشه و تفکر 
چکيده:نقشة ذهني روشي است براي ذخيرهسازي ،مرتبسازي و الویتبندي اطالعات در ذهن كه روي كاغذ انجام
ميشود و از كلمهها و تصویرهاي خاصي استفاده ميكند .كتاب حاضر ميكوشد با معرفي نقشة ذهني و بيان اصول و
قواعد مربوط به آن ،نحوة عملکرد و راههاي استفاده از آن را نشان دهد .كتاب همچنين نحوة ایجاد و طراحي نقشة
ذهني را از ابتدا و به صورت بسيار ساده توضيح ميدهد .نقشة ذهني در تمام مواقع قابل استفاده است ،از جمله در
آموزش .كتاب در فصل هفتم به این موضوع و در فصل هشتم نيز به كاربرد نقشة ذهني در زندگي كاري پرداخته
است.
.308جانسون ،اسپنسر .هدیه.نفيسه سلطاني .تهران :پل108 .1394 .ص .رقعي .شابك 9789646935693 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:روانشناسي شخصيت ،داستان ،موفقيت 
چکيده:داستانها ميتوانند درعين سرگرمكنندگي آموزنده باشند .كتاب حاضر داستاني روانشناسانه است دربارة
مرد جواني كه در حال سرخوردگي و نااميدي به یاد پيرمردي ميافتد كه در كودكي به او كمک كرده بود .مرد جوان
براي یافتن هدیهاي كه پيرمرد آن را جادویي یافته بود ،جستوجویي خستگي ناپذیر را آغاز ميكند .در نهایت خسته
ميشود و دست ميكشد ،اما هدیه را با تمام وعدههایش كشف ميكند .در واقع ،این كتاب به مخاطب مي آموزد
چگونه روزهاي سخت را پشت سر بگذارد و خود را باور كند.
.309دل آرام ،كيوشن .یكثروتمندخوب.تهران :پركاس132 .1395 .ص .جيبي .شابك 9786007469033 :
مخاطب:والدین /هنرجو /مشاور /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:موفقيت شغلي ،سرمایهداران ،مهارتهاي اجتماعي 
چکيده:این كتاب بر آن نيست كه انواع و اقسام راهكارهاي شعاري یا عملي ثروتمندي را بياموزد ،بلکه محوریت
اصلي آن تغيير نگرش و رفتار سالم یک ثروتمند خوب در جامعه ،زندگي و جامعة پيش رویش است .نویسنده در
بخش اول این كتاب كارهایي كه یک ثروتمند خوب به آنها ميپردازد را بيان ميكند و در بخش دوم كارهایي كه
یک ثروتمند خوب از آنها ميپرهيزد را تشریح ميكند .در انتها بيستوپنج باور خطاي اجتماعي از ثروت و
ثروتمندي را ارائه ميكند.
.310ميکر ،مک  10 .عادتمادرانشاد:برخورداريازیكزندگيشاد،سالموهدفمند.محمدرضا كرامتي،
مينا زندرحيمي .تهران :زندگي شاد216 .1394 .ص .رقعي .شابك 9786009341252 :
مخاطب:والدین /هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:آموزش خانواده ،زندگي شاد ،زنان 
چکيده :مادران با دانستن ارزش واقعي خود ،زندگي متفاوت و شادي را تجربه خواهند كرد.مطالعه در عادتهاي
ارزشمند مادران ،زمينه را براي فراهم ساختن یک زندگي سالم و هدفمند آماده ميكند .حفظ دوستان ،پرهيز از
رقابت ،عشقورزي ،ساده زیستي ،كنار گذاشتن ترس و چند عادت دیگر از راههایي است كه در كتاب پيش رو براي
رسيدن به شادي ذكر شده است.
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 .311محسني ،محسن 55 .نکته ساده اخالقي،اجتماعي براي بهتر زندگي کردن .سميرم :سام آرام.1395 .
84ص .خشتي كوچک .شابك 9786005844627 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز /مشاور 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:زندگي اسالمي ،راه و روش ،ارزشهاي اخالقي ،رفتار اجتماعي 
چکيده :این كتاب شامل نکات مختلف اخالقي و اجتماعي است كه به زباني ساده و روان بيان شده است .نویسنده
مطالب كتاب را با استفاده از آیات كالم اهلل مجيد ،ضربالمثلها ،اشعار و روایات به گونهاي انتخاب كرده است كه
هضم آن براي كودكان و نوجوانان راحت بوده و ترجيحاً در جاهاي دیگر با آنها سروكار داشتهاند .در انتهاي هر
موضوع پرسشي به منظور افزایش انگيزه تحقيق و پژوهش در دانشآموزان مطرح گردیده است.

مکانيك
.312كلپنر ،دنيل /كلنکو ،رابرت .آشنایيبامکانيك(ج.)2.محمدعلي جعفري .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي.
708 .1395ص .وزیري .شابك 9789643188399 :
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکليدي:تمرینها ،مواد درسي 
چکيده:در كتاب حاضر ،مهمترین مسائل مرتبط با مباني مکانيک تشریح شده است .تالش نگارنده در سراسر كتاب،
سادهسازي ریاضيات با حل مسائل از دیدگاه فيزیکي ،پيش از ارائه راه حل ریاضي آنها ست .ابتدا مطالبي براي
قويتر كردن پایه مکانيک بيان شده و در ادامه ،با ارائه مثالهایي بر مبناي پيشرفتهاي نسبتاً جدید فيزیکي،
مفاهيم توضيح داده شده اند.
  .313.جداولواستانداردهايصنایعچوب.مراد سليمي .تهران :دانش بنياد384 .1395 .ص .وزیري .شابك: 9786009473526
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:چوب ،طراحي صنعتي ،فناوري 
چکيده :مهندسي ،طراحي و توليد وسایل چوبي و آشنایي با صنایع چوب به منبعي جامع و كامل از اطالعات
تخصصي در این زمينه نياز دارد .این صنعت با مباني ریاضي ،فيزیک و شيمي و شناخت مقاومت ،كيفيت یا معایب
چوب و نقشهكشي ،محاسبات فني و مواد شيميایي در ارتباط است .با توجه به تأكيدات سند تحول برنامه درسي
ج.ا.ا ،كتاب حاضر روشهاي علمي و فناوري در رشته صنایع چوب به براي مخاطبان معرفي ميكند.
.314مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان .دانشنامه معرفي رشتههاي دانشگاهي گروه فني مهندسي:
مجموعه مهندسي ایمني و بازرسي فني .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان.1394 .
236ص .رحلي .شابك 9786007857694 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:انتخاب رشته ،آزمونها ،بازاركار 
چکيده:انتخاب رشته تحصيلي از جمله تصميمهاي مهم دانشآموزان است .به ویژه كه شناخت از وضعيت بازار كار
و سازمانهاي مربوطه در انتخاب رشته تحصيلي مؤثر است .به همين دليل در این كتاب عالوه بر تعاریف ،رشتهها و
گرایشهاي تحصيلي و اطالعات پژوهشي مجموعه مهندسي ایمني وبازرسي فني معرفي شده است.
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.315مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان .دانشنامه معرفي رشتههاي دانشگاهي گروه فني مهندسي:
مجموعه مهندسي صنایع .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان388 .1394 .ص .رحلي.
شابك 9786007857502 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:بازاركار ،فرصتهاي شغلي ،آزمونها 
چکيده  :انتخاب رشته تحصيلي و شغلي از تصميمات مهم هر فرد در زندگي است.در سالهاي اخير فعاليتهاي
گسترده اي در زمينه انتخاب رشته به دو شکل"كمک به داوطلبان در كسب نمره باالي آزمون ورودي
دانشگاهها"و"ارایه اطالعات درباره رشته محل ها"داده شده است.كتاب پيش رو یکي از منابعي است كه در خصوص
مجموعه مهندسي صنایع از گروه فني-مهندسي در چهار فص ل از تعریف و موضوعات علم مهندسي صنایع ،فهرست
گرایش ها ،مشاغل و انجمن هاي مرتبط آگاهي هایي ارایه مي دهد.
.316فغانپورگنجي ،حسين .مشاغلمرتبطباخودرو:معرفيتامعرفت.مشهد :ارسطو158 .1394 .ص .وزیري.
شابك 9786007940273 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:بازاركار ،كارآفریني ،مهارتهاي شغلي 
چکيده:انتخاب شغل از مسائلي است كه به آگاهي و مطالعه نياز دارد .سياستگذاران عرصه كسب و كار راه غلبه بر
چالشهاي كاهش سطح اشتغال را برخورد نوآورانه با مسائل این حوزه مي دانند .در این شرایط و در عصر شهر
نشيني كه صنعت خودرو سازي گسترش یافته و 13000قطعه و صنایع گوناگون را به خدمت گرفته است ،ميتواند
جایگاه شغلي مناسبي ایجاد كند و پيامآور خوداشتغالي باشد.

نثرادبيوخاطره
 .317امامي ،غالمرضا .آتش باش تا برافروزي .تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان20 .1395 .ص.
خشتي .شابك 9786000104627 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:عرفان ،نثر مسجع ،ادبيات كودک و نوجوان 
چکيده :این كتاب گزیده اي از سخنان خواجه عبداهلل انصاري ،به نثر مسجع است .شيوه او گنجاندن معنا در
جملههاي كوتاه است .این سخنان درباره عشق و ایمان به حقيقت و كمال انساني است .همچنين به موضوعاتي مانند
آموختن علم ،اندیشيدن ،همنشيني با دانایان و ...ميپردازد.
آمبوالنس:روایتيکوتاهازهشتسالدفاعمقدس.

.318ميرزا آقایي خوانساري ،علياكبر .سيب صادق زندگي:
تهران :سيب صادق(ع)80 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786009669301 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:جنگ ایران و عراق ،داستانهاي كوتاه ،خاطره نویسي 
چکيده :این كتاب دربردارنده داستانهایي كوتاه و واقعي ،به روایت اول شخص راوي است .موضوع داستانها به
هشت سال جنگ تحميلي عراق عليه ایران برميگردد و رشادتهاي رزمندگان اسالم را به تصویر ميكشد.
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.319شفيعي ،شهرام .بگوماهمبخندیم.تهران :پيدایش84 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786002964458 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:انواع ادبي ،طنز ،لطيفه ،كودک و نوجوان 
چکيده:كتاب حاضر دربردارنده لطيفههایي است كه هر كدام به یکي از مسائل اجتماعي ميپردازد .ازدواج ،آداب
معاشرت ،بهداشت ،حوادث طبيعي مثل زلزله ،تکديگري و ...از مباحث كتاب است.
بينشان :از ميانه تا نيویورک  ...و تا سوسنگرد ،گذري بر
 .320شيخاالسالمي ،جعفر /رسولزاده ،ميکایيل .
زندگيسردارشهيددکترناصرالدیننيکنامي.ميانه :رایکا160 .1394 .ص .وزیري .شابك 9786006241180 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:زندگينامهها ،داستانهاي فارسي 
چکيده:این داستان ،روایت زندگي دانشجوي خودساختهاي است كه با شنيدن خبر شروع جنگ تحميلي ،فرصت ادامه
تحصيل در آمریکا را رها ميكند و به ایران برميگردد .با تشکيل یک گروه جنگي براي پاكسازي منطقه عملياتي سوسنگرد
وارد عمل ميشود و به شهادت ميرسد .كتاب همچنين حاوي نامههاي شهيد به خانوادهاش و فعاليتهاي مبارزانه او در
آمریکاست.
طبعيهاي طلبگي .قم :جمال336 .1395 .ص .وزیري .شابك:


شوخ
 .321قدیري ،محمدحسين.
 9789642025466
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:انواع ادبي ،طنز ،احادیث 
چکيده:شوخي و خندهدرماني اگر به اتکاي جهانبيني الهي و اخالق توحيدي باشد ،ميتواند موجب كاهش اضطراب
شود .در این كتاب لطایف و شوخطبعي هایي در محدوده اخالق دیني در هشت بخش مختلف به نثر نوشته شده است
كه موجب شادي خوانندگان ميشود .در این راستا مرز بين شوخي حالل و غير آن مشخص شده است.
هايدلگشا:لطيفههایيازکلياتعبيدزاکاني.تهران :مؤسسه


لطيفه
.322لبش ،عليرضا .لطيفههاي زیر خاكي:
فرهنگي مدرسه برهان106 .1395 .ص .رقعي .شابك 9789640812013 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:طنز ،لطيفه ،اقتباسها 
چکيده:این كتاب به بازنویسي لطيفههایي كهن از عبيد زاكاني ميپردازد .او در این لطيفهها ،با نيش و كنایه به نقد
و بررسي رفتارها و گفتارهاي ناپسند آدمهاي به ظاهر محترم پرداخته و ویژگيهایي مانند دروغگویي ،دورویي،
خودخواهي ،غرور ،پولپرستي و ...را در آنها رسوا ميكند.

فيلمنامه
نمایشنامه /

.323اكبرلو ،منوچهر .نمایشنامههاي عروسکها از بهشت ميآیند :آوازداوود.تهران :شركت انتشارات سوره مهر.
40 .1394ص .رقعي .شابك 9786001752025 :
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:انواع ادبي ،نمایشنامهها ،نوجوانان ،پيامبران 
چکيده:در این نمایشنامه با نگاهي به «قصصاالنبيا» و با نگاهي به زندگي حضرت داوود(ع) ،بخشي از تاریخ ادیان با
بهرهمندي از نمادها و تمثيلها روایت شده و مشابهتهاي آن با زندگي امروز بررسي ميشود.
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 .324كيارستمي ،عباس .خانه دوست کجاست :وقایعنگاري پشت صحنه ،فيلمنامه ،نظر منتقدان و
تماشاگران.تهران :كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان390 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786000104368 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:هنر و فرهنگ ،فيلمسازي ،سينما 
چکيده:كتاب حاضر حاوي گزیدهاي از گفتوگوهایي است كه با جمعي از كارگردانان سينماي ایران ،به مناسبت
اكران فيلمهاي آنان انجام شده است .در هر یک از مصاحبهها پيش از پرداختن به فيلم ،روند كاري فيلمساز و سپس
نحوه همکاري كارگردان با عوامل دیگر بررسي شده است .هدف از تدوین این كتاب آشنایي با سينما و كاركرد آن
است.
سورههاي آب و درخت .تهران :شركت

 .325سخاوت ،مرتضي .نمایشنامههاي عروسکها از بهشت ميآیند:
انتشارات سوره مهر72 .1394 .ص .رقعي .شابك 9786001755835 :
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:انواع ادبي ،نمایشنامهها ،نوجوانان ،پيامبران 
چکيده:این نمایشنامه ،در قالب روایتي داستاني ،با دو شخصيت اصلي «پسرک» و «اژدها» ،تمثيلي از جریان زندگي
حضرت عباس (ع) و فرعون ،پادشاه زمان حضرت موسي (ع) را به تصویر كشيده است .تکرار تاریخ و عبرتآموزي از
نکات مطرح در این نمایشنامه است.
.326خلج ،منصوره .نمایشنامههاي عروسکها از بهشت ميآیند :ميهمانيسليمان.تهران :شركت انتشارات سوره
مهر28 .1394 .ص .رقعي .شابك 9786001752049 :
مخاطب:هنرجو 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:انواع ادبي ،نمایشنامهها ،پيامبران ،كودک و نوجوان 
چکيده  :در این نمایشنامه عروسکي ،داستان فرمانروایي سليمان پيامبر به همه موجودات به تصویر كشيده شده
است .سليمان به اذن خداوند بزرگ تمام حيوانات را مهمان ميكند .از همه جا و از هر نوع حيواني همه به مهماني او
ميآیند .سليمان كه دچار غرور شده ،متوجه ميشود كه قدرت مطلق خداوند است و اوست كه روزيدهنده همه
موجودات جهان است.
.327حوري ،هادي .نمایشنامهدریكپرده:کيارش.تهران :شركت انتشارات سوره مهر48 .1395 .ص .رقعي.
شابك 9786000302146 :
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:انواع ادبي ،نمایشنامهها ،نوجوانان 
چکيده:نمایشنامه «كيارش» با نگاهي به افسانه «آرش» به رشته تحریر در آمده است .كيارش جواني با پوشش
ساده است كه بر لباسش نشانههاي كياني دارد« .ایراندخت» دختري زیبارو و شمشيرزن است كه عاشق كيارش بوده
و تا منزل آخر با او ميرود.
.328جهانگيریان ،عباس .نمایشنامههاي عروسکها از بهشت ميآیند :هاي وهوي.تهران :شركت انتشارات سوره
مهر44 .1394 .ص .رقعي .شابك 9786001751998 :
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:انواع ادبي ،نمایشنامهها ،نوجوانان ،پيامبران 
چکيده :در این نمایشنامه سعي بر آن بوده تا در یک روایت داستاني و با بهرهمندي از شخصيت حيوانات ،ضمن
ایجاد صميميت ،روندي از یک جریان تاریخي روایت شود .همچنين زندگي حضرت یوسف (ع) مورد توجه قرار گرفته
است.
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هنر
 .329كوشکي ،محمدصادق .آفتاب و آئينه :بررسي نسبت دین و سينما .تهران :شركت انتشارات سوره مهر.
120 .1394ص .رقعي .شابك 9786000302016 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:سينما ،هنرهاي نمایشي ،اعتقادات مذهبي 
چکيده:بحث فيلم و سينماي دیني در سالهاي اخير و در ایران جایگاهي ویژه یافته است .اثر حاضر در شناخت
دین و سينما به معرفي نظریات و آثار متقابل این دو بر هم دست ميزند .اینکه سينما در خدمت دین یا منتقد دین
است؟وسينماي معنویت گرا چيست ،مباحثي است كه در كنار نسبت دین و سينما در بخش هاي پنجگانه كتاب به
آنها اشاره شده است.
 .330پولين ،آنتوان .كتابهاي داميز ،كاربردي و سودمند :آکوردهاي گيتار  .DUMMIES FORرضا باباخانلو.
تهران :آوند دانش346 .1395 .ص .رقعي .شابك 9786007022924 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:مباني موسيقي ،فعاليتهاي هنري 
چکيده:هر چند گيتار ،سازي براي تک نوازي است اما اغلب در همراهي با موسيقي بلوز ،جاز یا راک نواخته ميشود.
كتاب پيش رو در ضمن  12بخش 30 ،روش براي نواختن نت پایه یا آكورد در هر كيفيت صوتي گيتار معرفي
ميكند .همچنين عکسها ،جدول ها و نمادهاي درج شده در كتاب در جهت آشنایي با مفاهيم تکنيکي و نت خواني
گيتار ،اطالعاتي عرضه ميكند.
.331مالحاجي آقایي ،محمدحسن .آموزشخطتحریري.2تهران :كلک معلم ساجدي48 .1394 .ص .خشتي
كوچک .شابك 9786005008838 :
مخاطب:والدین /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم
کلماتکليدي:خوشنویسي ،خط ،هنر 
چکيده:خط تحریري هنري است كه فر اگيري آن بين ایرانيان رواج دارد و افراد بسياري از سن كودكي به این هنر
ابراز عالقه ميكنند .كتاب حاضر جلد دوم از مجموعةچهار جلدي «خط تحریري» ،راهنماي زیبانویسي است .آموزش
در این جلد به حروف «ي»« ،ج چ ح خ»« ،ع غ» و «م» اختصاص دارد .بعد از پایان آموزش حروف ،تمرینهاي دورة
واژهها آمدهاند .تا پایان كتاب تمرینهاي دو جلد اول در قالب كلمه دوباره مرور ميشوند.
.332مالحاجي آقایي ،محمدحسن .آموزشخطتحریري.3تهران :كلک معلم ساجدي48 .1394 .ص .خشتي
كوچک .شابك 9786005008845 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم
کلماتکليدي:خط ،خوشنویسي 
چکيده :خط تحریري هنري است كه فراگيري آن بين ایرانيان رواج دارد و افراد بسياري از سن كودكي به این هنر
ابراز عالقه ميكنند .كتاب حاضر جلدسوم از مجموعة چهار جلدي «خط تحریري» ،راهنماي زیبانویسي است .آموزش
در این جلد به كلمات اختصاص دارد .در واقع ،آموختههاي دو جلد اول مرور ميشوند .چنانچه هنر آموزي بخواهد
مروري كلي بر تمرینهاي خط تحریري داشته باشد ،این كتاب به او كمک ميكند.
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.333مالحاجي آقایي ،محمدحسن .آموزشخطتحریري.4تهران :كلک معلم ساجدي48 .1394 .ص .خشتي
كوچک .شابك 9786005008852 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم
کلماتکليدي:خط ،خوشنویسي 
چکيده :خط تحریري هنري است كه فراگيري آن بين ایرانيان رواج دارد و افراد بسياري از سن كودكي به این هنر
ابراز عالقه ميكنند .كتاب حاضر جلدچهارم از مجموعة چهار جلدي «خط تحریري» ،راهنماي زیبانویسي است.
آموزش در این جلد به جملهنویسي اختصاص دارد .نویسنده توضيحاتي دربارة فاصله ميان كلمات در جمله نویسي
تحریري مي دهد .همچنين ،توصيههایي دربارة برخي حروف در جمله ميآورد .سپس تمرین جمله نویسي را شروع
ميكند و در پایان هر تمرین ،نکتة مربوط به آن را ميآورد .در صفحههاي پایاني نيز چند متن و شعر به عنوان
تمرین ارائه شدهاند.
بهگام کریستالبافي و ساخت انواع گلهاي
 .334سيدجوادي ،شریعتالسادات .جلوه هاي هنر :آموزش گام 
کریستالي.2تهران :بينالمللي حافظ80 .1395 .ص .رحلي .شابك 9786002770554 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم كاردانش
کلماتکليدي:هنر ،خانهداري 
چکيده:در كتاب مصور حاضر ،مراحل یادگيري هنر كریستالبافي به صورت گام بهگام ،به همراه تصویرهاي واضح،
ارائه ميشود .این هنر شامل آموزش ساخت انواع گلهاي موجود در طبيعت ،انواع روميزي ،كيف ،صندل ،چهلتکه،
زیورآالت ،قاب عکس و وسایل تزئيني و كاربردي است.
 .335مهدوي ،رضا .بينش و موسيقي .تهران :شركت انتشارات سوره مهر568 .1394 .ص .وزیري .شابك:
 9786000301262
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرآموز /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي:پژوهشهاي فرهنگي ،هنر ،موسيقي ایراني 
چکيده:این كتاب در چهار فصل در بردارنده مقاالت و متون سخنرانيهاي چند نفر از استادان ،محققان یا نزدیکان
درباره تقي بينشخراساني و بزرگداشت اوست .وي در عرصه علوم نظري و تاریخ موسيقي فعاليت داشت و قسمت
اعظم عمرش را به پژوهش و تأليف در این زمينهها گذراند.
.336شریفزاده ،سيدعبدالمجيد .پرتوحسن.تهران :شركت انتشارات سوره مهر656 .1394 .ص .وزیري .شابك:
 9786001756306
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکليدي:فلسفه هنر ،هنراسالمي ،پژوهشهاي فرهنگي 
چکيده:این اثر در ضمن مقاالتي به توضيح اهميت هنر در تمدن اسالمي و شيعي ميپردازد .ازا ین دید ،در هنر
شيعيشهود اوج مقام هنري هنرمند است .هنر از یک الهام شروع مي شود و افتخار هنر شيعه تمسک به والیت ائمه
اطهار است .كتاب در33مقاله به معرفي هنر اسالمي و شيعي و بازخواني آموزههاي آنها در آثار مسلمانان ایران و
همچنين هنرمندان پارسي زبان ميپردازد.
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تابردميدنگلها.تهران :شركت انتشارات سوره مهر208 .1394 .ص .وزیري .شابك:

.337فياض ،محمدرضا.
 9786000301835
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:موسيقي ،وسایل ارتباطي 
چکيده :كتاب حاضر به مطالعه جامعهشناختي موسيقي در ایران و مواجهه آن با رادیو از سپيده دم تجدد تا
سال1334ميپردازد .این تأثيرگذاري چنان تعيينكننده بود كه از یک منظر تاریخ موسيقي ایران از روزگار باستان تا
امروز در دو دوره پيش از رادیو و پس از رادیو نيز بررسي شده است .واكاوي دوراني كه رادیو در آن معرفي شد نيز از
قسمتهاي این اثر است كه در آن ،در كنار تبارشناسي جریانهاي موجود موسيقایي ایراني ،ميتوان جزئياتي چند را
نيز پيگرفت.
.338جسيبرایانت ،وایلدر .كتابهاي داميز ،كاربردي و سودمند :تاریخهنر.DUMMIES FORصفورا برومند.
تهران :آوند دانش456 .1395 .ص .وزیري .شابك 9786007022740 :
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:آثار تاریخي ،مکاتب هنري ،نقاشي ،معماري 
چکيده:این اثر به عبارتي به معرفي جنبه بصري تاریخ هنر ميپردازد .بخش اول مباني تاریخ هنر و معرفي ابزارها و
مفاهيم و جنبشهاي برتر هنري است .بخش دوم هنر باستان از عصر سنگ تا نخستين تمدنها و معماري یونان را
دربردارد .بخش سوم هنر پس از سقوط روم و بخشهاي چهارم و پنجم از انقالب صنعتي و انتقال هنري تا هنر قرن
بيستم را شامل مي شود.معرفي  10موزه برتر و 10كتاب علمي -هنري آخرین بخش از كتاب است كه همه با درج
نمادهایي ،مخاطب را در مطالعه راهنمایي ميكنند.
هايمندرتئاتردانشآموزي.تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان80 .1394 .ص.


تجربه
.339كاكاوند ،مهدي.
رقعي .شابك 9789640810750 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز /سایر كارشناسان 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:نمایشنامهها ،فعاليتهاي هنري ،بازیگري 
چکيده :نمایشهاي مدرسهاي براي بيرون آوردن دانشآموزان خجالتي از الک تنهایي مؤثر است .كتاب حاضر
تجربه هاي یک نمایش نامه نویس دانش آموزي است تا به اعتالي هنر نمایش آموزشگاهي در ایران كمک كند.
نویسنده سعي دارد در سه بخش "نوشتن و انتخاب متن"" ،گزینش و آماده كردن بازیگران"و "كارگرداني و هدایت
نمایش" را در اختيار خواننده بگذارد.
تجزیهوتحليلآثارگرافيك

.340سپهر ،مسعود .مبادي مباحث كارشناسي طراحي گرافيک در ارتباط تصویري:
درارتباطتصویري.تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي140 .1395 .ص .وزیري .شابك 9789643188436 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:گرافيک ،مواد درسي 
چکيده:هدف اصلي از بررسي هر اثر از نظر بصري ،نوشتن یا صحبتكردن درباره آن ،به شيوهاي است كه بهتر
فهميده شود .در كتاب مصور حاضر ،مؤلف مهمترین مباحث مورد نياز تحليل این آثار را بررسي كرده و مواردي مانند
شيوههاي ارتباط تصویر با موضوع ،معناي پيام ،تركيب بندي و صفحه آرایي ،و تضاد و دورنمایي از سبکهاي بصري
را تشریح كرده است.
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خودآموزجامعمکرومهبافي.اكرم ذاكري .تهران :بينالمللي حافظ68 .1395 .ص.

.341جنتري ،جيم .دنياي هنر:
رحلي .شابك 9786002770547 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم كاردانش
کلماتکليدي:هنر ،خانهداري ،صنایع دستي 
چکيده:در ارائه و خلق صنایع دستي ،داشتن مهارت نقش مهم و مؤثري دارد .در اثر مصور حاضر ،مراحل یادگيري
این هنر به صورت گام به گام ،به همراه تصویرهاي واضح ،بيان ميشود .نگارنده همچنين نمونه كارهاي آماده شده و
طرح و الگوهاي متنوعي را ارائه كرده استكه ایده دهنده هستند.
 .342خبازي ،رقيه /نصيري ،عليرضا .در تکاپوي معماري :مجموعه مقاالت .تبریز :هنر اول88 .1395 .ص.
وزیري .شابك 9786007460368 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:شهرنشيني ،معماري ،طراحي 
چکيده  :انسان ،طبيعت و معماري سه رأس مثلثي هستند كه در طراحيها راهنماي ماهستند .از این رو در
بازشناسي معماري ایران به هزاره هفتم قبل از ميالد ميرسيم .از آن زمان تا كنون هنر معماري به ویژه در ارتباط با
علل مذهبي تکامل یافته است .به ندرت مي توان هنري یافت كه به اندازه معماري با زندگي مردم پيوند داشته باشد.
كتاب حاضر در هشت بخش طي بررسي مسایل معماري سنتي و برخي سبکها به مسایل ارتقاي آموزش معماري و
رویکرد نوین آن در شهرسازي معاصر ایران نيز ميپردازد.
.343داداشي ،ایرج .درآمدىبرآدابمعنوىدرهنرهاىسنتي:مجموعهمقاالتنخستينهمایشآداب
معنوي در هنرهاي سنتي .تهران :شركت انتشارات سوره مهر164 .1394 .ص .وزیري .شابك:
 9786001757532
مخاطب:هنرآموز /سایر كارشناسان 
کلماتکليدي:هنر و فرهنگ ،نظامهاي مذهبي ،ادبيات دیني 
چکيده:كتاب به شرح تأثير معنویت بر تمامي امور و شئون زندگي آدمي ،به ویژه بر هنرهاي سنتي ،ميپردازد .از
این دیدگاه ،معنویت در این هنرها ،نگاه داشتن سر رشته پيمان با معشوق ازلي و ابدي است .مصادر آداب معنوي در
هنر اسالمي ،تداوم معنویت بيزمان در آثار استادان هنرهاي سنتي ایران و آداب معنوي درآیينه تاریخ هنر مهرسازي
و حکاكي از سلسله مقاالت این اثر هستند.
ردیفآقاحسينقلي.تهران :شركت انتشارات سوره مهر120 .1394 .ص .بياضي .شابك:

.344شهنازي ،علياكبر.
 9790802619043
مخاطب:هنرجو /هنرآموز /سایر كارشناسان 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:موسيقي ،موسيقي ایراني ،آهنگسازان 
چکيده:كتاب حاضر نت نویسي و روایتهاي نوشتاري از ردیفهاي علياكبر شهنازي و ردیف آقا حسينقلي در
موسيقي ایراني است .تحریركننده كتاب با كمترین دسترسي به منابع صوتي و با استفاده از محفوظات و دانستههاي
خود این اثر را به جا گذاشته است.
ردیفعالياستادعلياکبرخانشهنازى.تهران :شركت انتشارات سوره مهر92 .1394 .ص.

.345ارژنگي ،فرهاد.
رحلي .شابك 9790802619050 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم فني و حرفهاي
کلماتکليدي:هنر و فرهنگ ،موسيقي ایراني 
چکيده :در كتاب حاضرردیفهاي موسيقایي علياكبر شهنازي به وسيله یکي از شاگردانش به نام فرهاد ارژنگي
تحریر شده است .ارژنگي بي هيچ دسترسي به منابع صوتي و با استفاده از محفوظات و دانستههاي خود این اثر را
نوشته است زیرا استاد ،تا زمان زنده بودن نویسنده ،ردیفهایش را ضبط نکرده بود.
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رنگآميزي براي بزرگساالن  .FOR DUMMIESتهران :آوند دانش152 .1395 .ص.

 .346باباخانلو ،رضا.
وزیري .شابك 9786007022795 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:الگوها ،خالقيت ،رنگ 
چکيده:رنگ آميزي الگوهاي نقاشي فقط براي بچهها نيست .طرحهاي زیبا روي كاغذهاي مخصوص رنگ آميزي
ميتواند براي تقویت خالقيت بزرگترها نيز مناسب باشد .اینکه با چه ابزاري مي توان رنگ آميزي كرد ،چه تکنيکها
و نظریههایي در رنگ آميزي وجود دارد ،طرحها و نقوش فرش و معماري ایراني چگونهاند و شناخت دنياي رنگها از
مطالبي است كه در این كتاب مصور به آنها اشاره شده است.
.347اميني ،ابراهيم .فرهنگ و تمدن ایراني :سرگذشتبازیگريدرایران.تهران :افق288 .1395 .ص .وزیري.
شابك 9786003530744 :
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:بازیگري ،بازیگران ،هنرهاي نمایشي 
چکيده:این اثر به دنبال درک معناي بازیگري در دورههاي گوناگون است ،اینکه مردم هر زمانه به چه كسي بازیگر
گفتهاند .همچنين ،تاریخچهاي كامل و مفيد از فعاليت هنرمندان و بازیگران مطرح ایراني در سينما ،تئاتر و تلویزیون
را به تصویر كشيده شده است " .آئين ،معركه ،نمایش ،تئاتر ،آموزش بازیگري ،نمایش رادیویي ،تئاتر مدرن ،سينما،
دوبله ،سينما و تئاتر امروز و تلویزیون و بازیگري امروز" عمده مطالب مطرح در این نوشتار هستند.
بنديشده درک عمومي هنر .تهران :راه اندیشه296 .1395 .ص .رحلي.

 .348اتحاد ،عبدالرضا .سؤاالت طبقه
شابك 9789644913211 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:آزمونها ،تمرینها 
چکيده:كتاب حاضر سؤاالت طبقهبندي شده و ناظر به درک عمومي درس هنر است و شامل نکتهها و تستهاي
تأليفي بر اساس منابع درسي است .در این نوع كتابها توصيه ميشود داوطلب ،پس از مطالعه مفهومي و عميق
درسها؛ به حل و بررسي تستها بپردازد .تاریخ هنر جهان و ایران ،سير هنر ،عکاسي ،خوشنویسي و آشنایي با مکاتب
نقاشي از فصلهاي این كتاب هستند.
شکلگيريبنياديوتکوینمبانيموسيقي.3تهران :آوند دانش38 .1394 .ص .رحلي.

.349عمرانلو ،ميالد.
شابك 9786007022634 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:موسيقي ،هنر 
چکيده :این اثر مجلد سوم از مجموعه"9جلدي" شکلگيري بنيادي و تکوین مباني موسيقي است .در این اثر،
مباحث كوتاهي از تئوري موسيقي آورده شده است .همچنين ،در ارتباط با هر درسيكه نت خواني ،ریتم خواني،
تمرین آوازي و تربيت شنوایي را در بر مي گيرد ،تمرینهایي عملي نيز ارائه ميشود.
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.350پورتراب ،مصطفيكمال .شيوهاجرايتقسيماتناهمگونزمانيدستراستوچپدرسازپيانو.تهران:
شركت انتشارات سوره مهر112 .1394 .ص .بياضي .شابك 9786000301347 :
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکليدي:فعاليتهاي هنري ،سازها ،هنر 
چکيده:موسيقي هنري است كه به منظور انتقاالت روحي ویژه كه موسيقيدان آنها را تجربه كرده است ،مورد
استفاده انسانها قرار ميگيرد .در جهان امروز پيشرفتهاي شگرفي در تکنولوژي حاصل شده و هنر موسيقي نيز از
آنها بهره برده است .در كتاب پيش رو نگارنده نيز مطالبي از شيوه اجراي تقسيمات ناهمگون زماني در نواختن ساز
پيانو بر اساس فرمولهاي معتبر علمي یافته است كه نوازنده را در اجراي بهتر آثار موسيقایي مشکل یاري ميكند.
 .351افسرپور ،علي .مبادي مباحث كارشناسي طراحي گرافيک در ارتباط تصویري :طراحي گرافيك براي
تبليغات.تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي192 .1395 .ص .وزیري .شابك 9789643188474 :
مخاطب:مشاور /هنرآموز 
کلماتکليدي:طراحي ،مواد درسي 
چکيده:كتاب حاضر با زباني ساده ،فهرستوار به مواردي اشاره ميكند كه طراحان براي فعاليت در زمينه تبليغات
باید آنها را بدانند .هدف از ارائه این مطالب ،آشنایي خواننده با كليات و نحوه برخورد صحيح و اصولي با طراحي در
زمينه كار است.
.352اسدالهي ،مصطفي .مبادي مباحث كارشناسي طراحي گرافيک در ارتباط تصویري :طراحيگرافيكمحيطي.
تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي120 .1395 .ص .وزیري .شابك 9789643188443 :
مخاطب:مدیر /مشاور /هنرآموز 
کلماتکليدي:طراحي ،مواد درسي 
چکيده:این كتاب طراحي در محيط زندگي را مطرح و گستره نفوذ آن را در چند گروه اصلي تعيين ميكند ،چرا كه
این مبحث ميتواند به عنوان بخشي از تصویر جامعه شهري در شيوه تعامل انسان با فضاي زندگي او و برآورده كردن
خواستههایش مؤثر واقع شود.
 .353محمدزاده ،غفور .فرهنگنامه موسيقي تربت جام .تهران :شركت انتشارات سوره مهر640 .1394 .ص.
وزیري .شابك 9786001755323 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:موسيقي ،هنر ،فرهنگ 
چکيده:تربت جام یکي از دو قطب موسيقایي خراسان به شمار ميرود .در این منطقه ،هنرهاي موسيقي مقامي و
فضایلخواني ،اضحيخواني ،نعتخواني ،صلواتخواني و ترانههاي كنایي مذهبي در جامعه مشاهده ميشوند .انواع
موسيقي تربت جام ،به مراتب نسبت به موسيقي مناطق دیگر خراسان ،اصالت بيشتري دارد.
 .354استولر ،برایان مایکل .فيلمسازي .DUMMIES FORپيام یزداني .تهران :آوند دانش384 .1395 .ص.
وزیري .شابك 9786007022665 :
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:فيلمسازي ،كارگرداني 
چکيده:این كتاب راهنما ،هم براي كساني كه به صورت حرفهاي ميخواهند دست به كار شوند و هم براي كساني
كه قصد ساختن فيلم غيرحرفهاي اما درجه یک را دارند،مفيد است .نگارنده ،در مقام فيلمساز ،فوتوفنهاي ناگفتهاي
را در مورد ثبت لحظات درخشان سينمایي آشکار ميسازد ،از پروراندن فيلمنامه گرفته تا تأمين سرمایه و تدوین.
برخي مطالب مهم این نوشتار عبارتاند از :نوشتن یا پيداكردن فيلمنامه ،تهيه سرمایه ،بودجهبندي و برنامهریزي
فيلم ،به كارگيري عوامل و بازیگران مناسب ،انتخاب دوربين و مدیوم مناسب ،طراحي نماها ،فيلمبرداري و كارگرداني،
سرهمكردن فيلم در اتاق تدوین و نمایش آن در جشنوارههاي فيلم.
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فيلمنامهنویسي.مهسا ملکمرزبان .تهران :آوند دانش.

.355شلهارد ،لورا .كتابهاي داميز ،كاربردي و سودمند:
380 .1395ص .وزیري .شابك 9786007022672 :
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:فيلمنامهنویسي ،فيلمنامهها 
چکيده :كتاب پيش رو در واقع دستنامه و راهنمایيكاربردي است به منظور نگارش فيلمنامه براي تلویزیون و
سينما و توصيههاي كارشناسانهاي در زمينههاي مباني نگارش فيلمنامه ،خلق شخصيتهاي زنده و پویا ،تبدیل
داستان به فيلمنامه ،آمادهسازي فيلم براي هاليوود و فروش آن.
.356بلخاريقهي ،حسن .قدر:نظریههنروزیبایيدرتمدناسالمي.تهران :شركت انتشارات سوره مهر.1394 .
456ص .وزیري .شابك 9786000302030 :
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرآموز 
کلماتکليدي:هنرومعماري اسالمي ،هنرهاي زیبا ،موسيقي 
چکيده:در تمدن اسالمي ،جلوههاي باشکوه تاریخ هنر و معماري از ذوق زیبایيشناسانه هنرمندان مسلمان و نوع
الهيات آنها در بُعد شهودي برخاسته است .در این باره سؤاالتي مطرح است ،مانند اینکه آیا هنر و معماري اسالمي
در فرم و محتوا مباني خاصي دارد؟ یا آیا این هنر صرفاً بر اساس رویکرد قبضي فقه و نه بر اساس قاعده بسطي تقریر،
هر فرمي را تحریم یا تقليدكرده است؟ فرض بر این است كه بنيان نظري هنر ،زیبایي و معماري در تمدن
اسالمي"نظریه قدر" است.
 .357اكرمي ،جمالالدین .کودک و تصویر  .1تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان442 .1395 .ص .رحلي.
شابك 9789640810781 :
مخاطب:دانشجومعلمان /هنرجو /هنرآموز 
کلماتکليدي:ادبيات كودک و نوجوان ،تاریخ ،تصویرها ،ایران باستان 
چکيده:این كتاب با نگاهي ویژه به تصویرگري كتابهاي درسي و غيرداستاني ،به گفتوگو درباره دورههاي گوناگون
فراهمسازي تصویر براي كتابهایي ميپردازد كه یا براي كودک فراهم شده است و یا آنكه كودكان در
كتابخوانيهاي مدرسهاي و خانگي خود از آن بهره جستهاند .بخشهاي نخست این كتاب به روایت تصویري در ایران
باستان و نخستين كتابهاي مصور اطالعاتي و ادبيات ميپردازد .این كتاب در هفت فصل به مباحثي چون
كتابنگاري در دوران قاجار ،ادبيات و تصویرگري در سالهاي  1300تا  ،1340كتاب كودک و تصویرگري در
دهههاي  40و  60 ،50و پس از آن ميپردازد.
ماجراهايتنتنوهرژه:تولدتنتن.تهران :آبادیران114 .1394 .ص .رحلي .شابك:

.358كالنتري ،محمود.
 9786008148005
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:ارتباط تصویري ،گرافيک 
چکيده:داستان این كتاب به شخصيتي به نام تنتن اشاره دارد كه در واقع یک خبرنگار جوان بلژیکي است .او همراه
سگش"ميلو"به سرزمينهاي بسياري سفر ميكند و در هر سفر با ماجراهایي هيجانانگيز و خطرناک روبه رو مي
شود .شرح خاطرات تنتن و ماجراهاي مصور آن ،همراه با مطالعه و درج تحقيق درباره خالق این اثر یعني ژرژ رمي
هرژه ،از دغدغههاي نویسنده كتاب حاضر است.

88

نامهفنيوحرفهايوکاردانششماره16


کتاب
فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط برنامه درسي دوره فني و حرفهاي و كاردانش

.359مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان .دانشنامه معرفي رشتههاي دانشگاهي گروه هنر :مجموعه
موسيقي .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان234 .1394 .ص .رحلي .شابك:
 9786007857779
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم
کلماتکليدي:برنامهریزي آموزشي ،دانشگاهها ،انتخاب رشته 
چکيده:انتخاب رشته تحصيلي و شغل از تصميمگيريهاي مهم زندگي هر فرد است .آگاهي نداشتن از ویژگيهاي
شناختي خود ،ویژگيهاي رشته تحصيلي و ویژگيهاي مشاغل ميتواند به انتخابي اشتباه بينجامد .در دهههاي اخير،
با اهميت یافتن موضوع ورود به دانشگاه ،كسب نمره بهتر و انتخاب رشته از اولویتهاي داوطلبان شده است .در این
زمينه اثر حاضر در موضوع هنر موسيقي ،در چهار فصل كليات و تعاریف علم موسيقي ،رشته و گرایش ،اطالعات
آموزشي و پرورشي و فرصتهاي شغلي این رشته را ارائه كرده است.
.360مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان .دانشنامه معرفي رشتههاي دانشگاهي گروه هنر :مجموعه
هنرهاي کاربردي .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري هدایت فرهيختگان جوان198 .1394 .ص .رحلي .شابك:
 9786007857724
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:سوم ،سوم
کلماتکليدي:آزمونها ،بازاركار 
چکيده  :انتخاب رشته تحصيلي و شغلي از تصميمات مهم افراد در زندگي است.در سالهاي اخير فعاليتهاي
گسترده اي در زمينه انتخاب رشته به دو شکل"كمک به داوطلبان در كسب نمره باالي آزمون ورودي دانشگاهها"
و"ارایه اطالعات درباره رشته محلها"داده شده است.كتاب پيش رو یکي از منابعي است كه در خصوص مجموعه
هنرهاي كاربردي از گروه هنر در چهار فصل از تعریف و موضوعات و مکاتب هنرهاي كاربردي ،فهرست گرایش ها،
اطالعات آموزشي و پژوهشي ،مشاغل و انجمن هاي مرتبط آگاهي هایي ارایه مي دهد.
):یوگابارنگها.تهران :مهرسا100 .1394 .ص .خشتي.

مغزمنورنگآميزي(1

.361بخت ،سپيده .باشگاه مغز:
شابك 9786006591773 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:آموزش و یادگيري ،خالقيت ،رنگآميزي 
چکيده:در شرایطي كه هيچ وظيفهاي بر عهده مغز قرار نگرفته است ،مجموعهاي از نواحي مغزي فعال ميشوند كه
اصطالحاً به آنها شبکه پيشفرض اطالق ميشود هنگامي كه این شبکه روشن ميشود ذهن آرامش ،خودشناسي و
خالقيت بيشتري پيدا ميكند .یکي از راههاي فعال كردن این شبکه رنگآميزي نقشها و طرحهایي با ویژگيهاي
خاص است .در این كتاب ،عالوه بر معرفي ابزار رنگآميزي ،تکنيکهاي رنگآميزي مانند سایه زدن ،نقطهگذاري،
بافت ،عمق ،تركيب رنگها و خالقيت طرحهایي ارائه شده است تا مخاطب رنگآميزي نماید.
.362آرتاباليوسکایا ،آنا .نخستيندیدارباموسيقي.ميربابا ميررحيم ،دلبر حکيمآوا .تهران :گيسا140 .1395 .ص.
رحلي .شابك 9786006885384 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
کلماتکليدي:مباني موسيقي ،تمرینها ،پيانو 
چکيده :كتاب حاضر درسهایي عملي براي نخستين سال آموزش موسيقي به كودكان را در بر دارد .قطعات و
تمرینها در سطحي ساده به ترتيبي مشخص شدهاند كه با توجه به قرار گرفتن دستها و انگشتان بر كالویههاي
پيانو مخاطب را به دانش موسيقي و مهارت یافتن در انجام دادن آن رهنمون ميشوند.
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ایشنامهنویسيعروسکي.تهران :شركت انتشارات سوره مهر276 .1394 .ص .رقعي.

.363اميریان ،سيمين .نم
شابك 9786000302375 :
مخاطب:هنرجو /هنرآموز /سایر كارشناسان 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:هنرهاي نمایشي ،تئاتر ،عروسک گرداني 
چکيده:نمایشنامهنویسي هنري است كه بزرگاني در حوزه خود دارد .با ورود عروسک به حوزه نمایشنامه ،تفاوتي در
این هنر پيدا ميشود كه گاه تمامي عوامل سازنده نمایش را در بر ميگيرد و مبناي بررسي این هنر را دگرگون
ميكند .كتاب حاضر در بخشهایي متفاوت به موضوعهاي نمایشنامه عروسکي ،طرح داستاني ،صحنهبندي نمایشنامه
و افسانه در نمایشنامه عروسکي پرداخته است.
.364وندز ،بروس .هنردرعصردیجيتال .مهدي مقيمنژاد ،محمدعلي مقصودى .تهران :شركت انتشارات سوره
مهر300 .1394 .ص .وزیري .شابك 9786001757853 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:طراحي ،گرافيک ،ارتباط تصویري 
چکيده:كتاب اشاره دارد به اینکه در حال حاضر گرافيک رایانهاي مراحل ابتدایي را گذرانده است و چشماندازي وسيع دارد.
به همين دليل فناوريهاي دیجيتالي در هنر و فرهنگ معاصر تأثير بسياري گذاردهاند .هنر دیجيتال با علم و فناوري پيوند
نزدیکي دارد و هنرمند در مراحل ارائه آن از خالقيت خود ،امکانات رسانه و همچنين رایانه بهره ميگيرد.
 .365رهبري لمريفرد ،پدرام .هنر ملکه تمام علوم است .تهران :جنگل120 .1395 .ص .رقعي .شابك:
 9786003165847
مخاطب:هنرجو /هنرآموز 
پایهتحصيلي:دهم ،سوم
کلماتکليدي:پژوهشهاي فرهنگي ،علوم انساني 
چکيده :هنر انعکاس تجارب هر نسل طبق قواعد ،و ترجمان زندگي از نقطه نظري خاص است .هنر سرگرمي نيست
بلکه خلق زیبایي است .كتاب حاضر با تأكيد بر نقش هنر در آموزش و پرورش ،قدمت هنر را برابر با پيدایش انسان
ميداند و در هفت بخش به مباحث هنر و جایگاه آن ،ارتباط هنر با سایر علوم و هنر از دید فيلسوفان ميپردازد.
 .366آزادهفر ،محمدرضا /افشارمهاجر ،كامران /بنياردالن ،اسماعيل /داداشي ،ایرج /شيربيشه ،پروین .هنر و
اخالق(مجموعهمقاالت).تهران :شركت انتشارات سوره مهر184 .1394 .ص .رقعي .شابك 9786000301941 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:هنراسالمي ،حکمت ،عشق ،موسيقي 
چکيده:این كتاب مجموعهاي از مقاالتي است كه نقش عنصر اخالق را در اثر هنري بررسي مي كنند .در كشور ما
منابع محدودي در زمينه هنر و اخالق منتشر شده اند .آنچه در این اثر بيان ميشود ،مجموعهاي است در پنج فصل.
هنر اخالق ایراني؛ اخالق و هنر سنتي؛ بررسي پيوند حسن ،عشق و حزن؛ بهرههاي اخالقي از هنرهاي سنتي؛
موسيقي و هنجارهاي اخالقي .نویسنده هسته اصلي و جوهر جان دهنده به جامعه ایراني را مقوله اخالق ميداند.
هویتمداريدرمعماري:مجموعهمقاالت.تبریز :هنر اول64 .1395 .ص.

.367خبازي ،رقيه /نصيري ،عليرضا.
وزیري .شابك 9786007460535 :
مخاطب:هنرآموز 
کلماتکليدي:معماري ،طراحي 
چکيده :فرهنگ و معماري سنتي ایران در هر نقطه از جهان با ارزش بوده اما امروزه معماري ایراني با توجه به غناي
فرهنگي و تاریخي آن از بيهویتي در رنج است .وضعيت فعلي معماري ایراني نه تابع الگوهاي غربي و شرقي و نه
برگرفته از فرهنگ و هنر ایراني است .كتاب پيش رو با توجه به موارد گفته شده ،علت این مشکل را در اهمالكاري
طراحان ،بومي نبودن مصالح و منطبق نبودن طرحهاي جدید با فرهنگ ایراني و اسالمي از زوایاي اقتصادي ،فرهنگي
و سليقهاي مي داند.معماري داراي دو ركن فرهنگي و علمي است كه اگر هر یک سست گردد ،نتيجه كار را نا تمام
خواهد گذاشت.
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0000000نشانيناشران 0000000
آبادیران
تهران :خ .شریعتي ،روبروي پارک شریعتي ،خ.
اتوبانک ،پ ،6 .ط .همکف .كد پستي:
 1661738773تلفن 02122844934:دورنگار:
02122882380





آرایان
تهران :خ .انقالب ،خ .فخر رازي ،ک .فاتحي داریان،
پ ،6 .ط .اول .كد پستي 1314734761:تلفن:
 02166971344دورنگار02166400235:





ادیبمصطفوي

افراتربت
تربت حيدریه :خ .فردوسي شمالي ،پاساژ بقایي ،ط.
دوم ،نشر افراتربت .كد پستي 9513654314:تلفن:
 05152232567دورنگار05152232567:



افق
تهران :خ 12 .فروردین ،خ .شهيد نظري غربي-ک.
جاوید  ،1پ ،2 .ط .سوم .كد پستي1314675351:
تلفن 02166413367:دورنگار02166414285:



الگويپيشرفت
تهران :خ .جالل آل احمد ،جنب دانشکده اقتصاد،
پ .3 .كد پستي 8888888888:تلفن:
 88634007 ،02188634008دورنگار:
02188014644



ایرانشناسي
تهران :خ .طالقاني ،خ .بهار شمالي ،ک .طبا ،پ،6 .
واحد  .1كد پستي 1563655711:تلفن:
 02177531825دورنگار02177638687:



بامدادکتاب
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .وحيد نظري
شرقي ،پ ،100 .واحد  .3كد پستي1314713914:
تلفن 02166481244:دورنگار02166975697:

ابوعطا
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،ساختمان
ناشران ،ط .چهارم .كد پستي 1314733474:تلفن:
 02166485940دورنگار02166485940:





آونددانش
تهران :پاسداران ،خ .گلنبي ،خ .ناطق نوري ،ک.
بنبست طالیي ،پ .4 .كد پستي1947734411:
تلفن 02122893988:دورنگار02122871522:

استاد
مشهد :م .سعدي ،نبش چمران  ،4انتشارات استاد.
كد پستي 9133913359:تلفن05132256471:
دورنگار05132256471:

آواينور
تهران :م .انقالب ،خ12 .فروردین خ .شهيد نظري
غربي پ 99.ط 2 .واحد .4كد پستي1314675577:
تلفن 02166967355:دورنگار02166480882:





آرادمهر
تهران :نياوران ،م .نياوران ،ابتداي كاشانک ،خ.
نصيرآبادي ،ک .مهماندوست ،پ ،11 .واحد  .9كد
پستي 1538633111:تلفن02122801897:
دورنگار02188642511:

ارسطو
مشهد :ب .وكيل آباد ،اقبال الهوري  ،6سمت راست،
بين والیتي  10و  ،12پ ،38 .ط .دوم .كد پستي:
 9179616539تلفن 05135096145:دورنگار:
05135096146

آثارفکر
تهران :م .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .شهيد وحيد
نظري ،پ ،99 .ط .2 .تلفن02166967355:
دورنگار02166480882:





آبرنگ
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،پل .207 .كد
پستي 1314843593:تلفن02166407575:
دورنگار02166419800:



 7135967184تلفن 7132332915 0:دورنگار:
07132307440



باهدف
تهران :خ .شریعتي ،سيد خندان ،خ .جلفا ،پایين تر
از فرهنگسراي ارسباران ،ک .شفاپي ،بن بست یکم،

شيراز :خ .توحيد ،چاپخانه مصطفوي .كد پستي:
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پ .1 .كد پستي 1541616911:تلفن021-:
 26703262دورنگار02126703262:








پيشروان
تهران  :خ .انقالب ،خ .وحيد نظري ،پ .59 .كد
پستي 1314764966:تلفن02161094311:
دورنگار02161094182:



پيشگامانپژوهشمدار

تهران :خ .كریم خان زند ،خ .ماهشهر ،نبش یگانه،
پ ،3 .واحد  ،12ط .سوم .كد پستي1584733336:
تلفن 02188345217:دورنگار02188345218:



پيكریحان
گرگان :خ .شهدا ،نبش الله ششم ،ساختمان غنچه،
ط .دوم .كد پستي 4913713934:تلفن:
 01732239098دورنگار01732239098:



تختجمشيد
شيراز :فلکه شهرداري ،خ .پيروزي ،جنب بانک
تجارت شعبه پيروزي ،روبهروي مهمانپذیر دریا ،ط.
اول ،انتشارات تخت جمشيد .كد پستي:
 7137673996تلفن 07132245401:دورنگار:
07132245401

پرکاس
تهران :شهرک آپادانا ،بلوک  ،26ورودي یک ،ط.
همکف غربي .كد پستي 1391863613:تلفن:
 02144690761دورنگار02144671264:

پيدایش
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .شهداي ژاندارمري
غربي ،پ .86 .كد پستي 1314733963:تلفن:
 02166970270دورنگار02166401514:

پرتقال
تهران :خ .انقالب ،خ .فخر رازي ،خ .روانمهر ،پ،71 .
واحد  .4كد پستي 1314784665:تلفن:
 02163564دورنگار02166486797:





بينالملليگاج

تهران :خ .انقالب ،نبش خ 12 .فروردین ،پ.1302 .
كد پستي 1314743533:تلفن02164363131:
دورنگار02166976095:

پل
تهران :خ .انقالب ،خ .لبافينژاد ،بين خ .دانشگاه و خ.
فخررازي ،پ ،174 .ط ،2 .واحد  .4كد پستي:
 1314883916تلفن 02166469608:دورنگار:
02166972818

بينالملليحافظ

تهران :خ .دماوند ،بين ایستگاه سبالن و وحيدیه،
مقابل كلينيک قدس ،پ .878 .كد پستي:
 1733676483تلفن 02177812155:دورنگار:
02177431258





بهتاپژوهش
اصفهان :خ .هشت بهشت غربي ،مجتمع پزشکي
فدک ،واحد  .303كد پستي 8157965735:تلفن:
 03112666635دورنگار03132666635:

پژوهشهايدانشگاه

تبریز  :فلکه دانشگاه ،برج بلور ،ط .همکف ،پ.39 .
كد پستي 5156913616:تلفن04133250248:
دورنگار04133250248:

بويجويموليان
تبریز :آباداني مسکن ،خ .مرمر ،پ .168 .كد پستي:
 5174616494تلفن 041134772159:دورنگار:
04113477215





بورس
تهران :خ .حافظ ،بين نوفل لوشاتو و جمهوري ،ک.
ازهري ،پ ،10 .شركت اطالع رساني و خدمات
بورس ،ط .انتشارات بورس .كد پستي:
 1134844413تلفن 02164084322:دورنگار:
02164084928



قم :چهارراه شهدا ،ابتداي خ .معلم ،ساختمان
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي ،نشر پژوهشگاه
علوم و فرهنگ اسالمي .كد پستي3715616439:
تلفن 02537832833:دورنگار02537832833:

بلور
رشت :خ .امام خميني ،ک .آفخرا ،جنب مسجد ،پ.
 ،80انتشارات بلور .كد پستي 4139643311:تلفن:
 01333245575دورنگار01333254617:





پژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمي



تسلط
تهران  :خ .شریعتي ،باالتر از ميرداماد ،خ .زیبا ،جنب
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پارک نصر ،سراي محله قبا  ،ط .اول .كد پستي:
 1639966711تلفن 02122858304:دورنگار:
02122858304




تيمورزاده
تهران :م .هفت تير ،خ .كریمخان زند ،پ ،111 .ط.
سوم شرقي ،انتشارات تيمورزاده .كد پستي:
 1597985735تلفن 02188809090:دورنگار:
02188809898



پستي 9134843333:تلفن05132257089:
دورنگار05132230772:
تهران :اتوبان شهيد بابایي ،لویزان ،خ .شهيد شعبانلو،
م .شهيد احمد ازگلي ،دانشگاه فني و حرفهاي .كد
پستي 0:تلفن 02142350100-1:دورنگار:
02188190144


جمال



جنگل



تهران :م .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .لبافينژاد،
نرسيده به منيري جاوید ،پ .185 .كد پستي:
 1314965154تلفن 02166482830:دورنگار:
02166482830









دانشگاهعلوماسالميرضوي
مشهد :حرم مطهر ،صحن هدایت ،دانشگاه علوم
اسالمي رضوي ،مدیریت مركز پژوهش دانشگاه .كد

زرینه
شيراز :ب .ایمان جنوبي ،خ .شهيد شيخي ،ک،17 .
دومين پ ،.سمت چپ .كد پستي7185883155:
تلفن 07138320736:دورنگار07138422418:



زندگيشاد
تهران :مرزداران ،سرسبز جنوبي ،گلدیس  ،8پ،28 .
ط .3 .كد پستي 1464663944:تلفن:
 02144278631دورنگار02144278631:



سازوکار
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .شهداي
ژاندارمري غربي ،بنبست گرانفر ،پ ،1 .ط .اول .كد
پستي 1314665764:تلفن02166461900:
دورنگار02142694577:

دانشبنياد
تهران :خ .انقالب ،خ .منيري جاوید ،بين لبافينژاد و
جمهوري ،ساختمان  .10كد پستي1314933744:
تلفن 02166414294:دورنگار02166414294:





دانژه
تهران :خ .استاد مطهري ،خ .سليمان خاطر ،ک.
اسالمي ،پ .2/4 .كد پستي 1578635811:تلفن:
 02188846148دورنگار02188842543:

رایکا
ميانه :خ .شهيد حاجي اصغري ،ک .داوري ،پ.3 .
كد پستي 5314747391:تلفن04152226196:
دورنگار04152226196:

خورشيدباران
تهران :م .جمهوري ،بزرگراه نواب ،خ دامپزشکي ،بين
خوش و قصرالدشت ،پ ،236 .واحد  .2كد پستي:
 1346687964تلفن 02166872686:دورنگار:
02189771212

راهاندیشه
تهران :م .انقالب ،اول خ .آزادي ،جمالزاده جنوبي،
ک .جمشيد ،پ .7 .كد پستي 1313884471:تلفن:
 02166421542دورنگار02166924517:

حلي
تهران :خ .انقالب ،نرسيده به م .فردوسي ،ک .براتي،
پ ،16.ط ،7.واحد .14كد پستي1131856646:
تلفن 02166737338:دورنگار02189788170:

دفترنشرفرهنگاسالمي
تهران :پاسداران ،م .هروي ،خ .وفامنش ،خ .آزادي،
خ .افتخاریان ،ک .مریم ،پ .23 .كد پستي:
 1669747414تلفن 021-22940054:دورنگار:
02122956401

قم :خ .معلم ،معلم  ،21ک .نهم ،پ .422 .كد پستي:
 3715797744تلفن 02537742528:دورنگار:
02537837074


دانشگاهفنيوحرفهاي



سامآرام
سميرم :فلکه ساعت ،بنبست بهار ،درب چهارم .كد
پستي 8139947384:تلفن03153660858:
دورنگار03153660858:
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سانازوسانيا



تهران :خ .ولي عصر ،باالتر از سه راه زعفرانيه ،خ.
طوس ،نبش ستاره ،پ ،1/24 .ط .دوم .كد پستي:
 1961753166تلفن 02122722508:دورنگار:
02122722508











صابرین
تهران :خ .فاطمي ،خ .شهيد عليزاده( .)5ک .مرجان.
پ .1 .كد پستي 1415674111:تلفن:
 02188968890دورنگار02188976494:



ضریحآفتاب
مشهد :امام خميني  ،8دفتر مركزي موسسه
فرهنگي _ هنري و انتشاراتي ضریح آفتاب .كد
پستي 9133714165:تلفن05132280166:
دورنگار05132212224:



طالیي
تهران :خ .طالقاني ،خ .سرپرست جنوبي ،ک .پارس،
پ ،11 .واحد  .2كد پستي 1416893571:تلفن:
 02166483066دورنگار02166415233:



عميدي
تبریز :خ .امام ،بازار بزرگ تربيت ،ط .پایين ،پ.40 .
كد پستي 5133836657:تلفن04135535961:
دورنگار04135535961:

سيبصادق(ع)
تهران :م .رسالت ،خ .شهيد مدني ،بين ایستگاه مترو
فدک و گلبرگ ،روبه روي بانک ملي ایران ،خ132 .
شهيد مير غضنفري ،پ 10 .زنگ اول .كد پستي:
 1635973811تلفن، 02177259020:
 02177034515دورنگار02177034515:

شميسا
اهر :شهرک شهاب ،فاز3ک8.متري ،جنب آپارتمان
طوبي .كد پستي 5451445571:تلفن:
 04144340427دورنگار04144340427:

سمت
تهران :بزرگراه جالل آل احمد ،غرب پل یادگار
امام(ره) ،سازمان مطالعه و تدوین (سمت) .كد پستي:
 1463645851تلفن 02144246260:دورنگار:
02144246260





سخنوران
تهران :م .انقالب ،خ .كارگر شمالي ،بعد از ادوارد
براوان ،شماره  ،1407ط .اول .كد پستي:
 1417943134تلفن 02166476306:دورنگار:
02166476306

شرکتنشرفراروان
تهران :م .انقالب ،خ .جمالزاده شمالي ،باالتر از
چهارراه نصرت ،پ ،311 .واحد  .4كد پستي:
 1418853756تلفن 02166437753:دورنگار:
02166900299

سخنکده
تهران :م .انقالب ،بازار بزرگ كتاب ،ط .دوم ،واحد .1
كد پستي 1314653463:تلفن02166962842:
دورنگار02166962841:





ستوده
تبریز :خ .طالقاني ،خ .ارگ جدید ،پ .25 .كد پستي:
 5137778771تلفن 04135567818:دورنگار:
04135552458

شرکتانتشاراتویژهنشر
تهران :خ .انقالب ،خ .شهيد نجات اللهي (ویال) ،ک.
هواپيمایي ،پ .1 .كد پستي 1599686411:تلفن:
 02188910091دورنگار02188910430:

سپيدبرگ
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،بعد از خ .شهداي
ژاندارمري ،ک .شهيد فاتحي داریان ،پ ،2 .ط .اول،
واحد  .13كد پستي 1314734844:تلفن:
 02166954457دورنگار02166493034:



تهران :زیر پل حافظ ،خ .رشت ،پ ،23 .انتشارات
سوره مهر .كد پستي 1591817811:تلفن:
 02166460993دورنگار02166469951:

سبقتبرتر
مشهد :هاشميه  ،28پل .106 .كد پستي:
 9178634874تلفن 05138848400:دورنگار:
05138818445

شرکتانتشاراتسورهمهر



غنچه
تهران :م .انقالب ،خ .انقالب ،خ .دوازدهم فروردین،
ک .الوندي ،پ ،16 .واحد  .4كد پستي:
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 1314833574تلفن 02166480363:دورنگار:
02166488467






کتابابرار
تهران :م .آزادي ،خ .آزادي ،نرسيده به بزرگراه یادگار
امام ،خ .شهيدان ،ضلع شرقي م .دكتر هوشيار ،پ،5 .
واحد  .2كد پستي 1343643373:تلفن:
 02166157338دورنگار02189775204:

کليدآموزش
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین جنوبي ،بعداز
تقاطع آذربایجان ،انتهاي بنبست فتورهچي ،شماره
 ،10ط .اول .كد پستي 1316955813:تلفن:
 02166419732دورنگار02166956012:



کيميااثر
تهران :خ .انقالب اسالمي ،خ .فخر رازي ،خ .وحيد
نظري غربي ،بنبست فرزانه ،پ ، 1 .ط .سوم ،واحد
 .9كد پستي 1314714928:تلفن:
 02166963571-02166963572دورنگار:
02166489326



گسترشعلومنوین
بجنورد :خ .دانشگاه آزاد ،مجنمع بهداشت  ،eواحد
 .101كد پستي 9419893451:تلفن:
 05832251036دورنگار02166968463:



کانونپرورشفکريکودکانونوجوانان
تهران :خ .بهشتي .خ .خالد اسالمبولي.شماره -22
 .24كد پستي 1511647416:تلفن:
 02188715545دورنگار02188715545:





قدیاني
تهران :انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .شهداي
ژاندارمري شرقي ،پ .90.كد پستي1314733861:
تلفن 02166404410:دورنگار02166403264:

کلكمعلمساجدي
تهران :خ .آزادي ،خ .نوفالح ،ک .نوري ،پ .12 .كد
پستي 1313766174:تلفن02166423344:
دورنگار02166423322:

فرین
تهران :خ .تهران نو ،باالتر از چهارراه خاقاني ،خ.
شهيد صدیقيان ،پ ،22 .واحد  .10كد پستي:
 1745873753تلفن 02177812155:دورنگار:
02177431258





فرهنگمردم
اصفهان :هشت بهشت شرقي ،خ .الهور ،خ .بالل
شرقي ،ک .اميني ،بنبست شفيعي ،پ .81 .كد
پستي 8156676881:تلفن03132301311:
دورنگار03132303356:

کتابدرماني

تهران :م .انقالب ،خ .كارگر جنوبي ،ک .كامياب،
بنبست یکم ،پ .2 .كد پستي 1318794755:تلفن:
 02166423370دورنگار02166928429:

فرهنگعامه
كرمان :شهرک شهيد باهنر ،بحرالعلوم  ،14مجتمع
مس ،بلوک  ،1واحد زیرزمين .كد پستي:
 1314756374تلفن 02166971761:دورنگار:
02166971761





فرنام
شيراز :خ .شهيد دوران ،ک ،14 .پ .37695 .كد
پستي 7157837695:تلفن07137237098:
دورنگار07137237098:



تهران :بزرگراه صدر ،خ .قلندري جنوبي ،نبش
بنبست ششم ،پ ،2 .زنگ نيستان .كد پستي:
 1939667933تلفن 02122612443:دورنگار:
02122612445

فراگيرهگمتانه
همدان :خ .شریعتي ،باالتر از بانک كارگشایي ،ابتداي
ک .مهر .كد پستي 6517693138:تلفن:
 08138332873دورنگار08132517252:





کتابنيستان

گلآذین
تهران :خ .انقالب ،خ .ابوریحان ـ خ .لبافينژاد ،پ.
 ،146ط .اول ،واحد  .4كد پستي1315634755:
تلفن 02166970816:دورنگار02166970817:



گيسا
تهران :م .انقالب ،خ .كارگر جنوبي ،ک .رشتچي ،پ.
 ،7واحد  ،1رنگ  .1كد پستي 1313975446:تلفن:
 02166125724دورنگار02166125823:
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ماهواره
تهران :م .فاطمي ،خ .چهلستون ،پ ،50 .واحد  .4كد
پستي 1431673785:تلفن02188392267:









تهران  :یوسفآباد ،خ ،23 .خ .شایان ،پ ،26 .درب
سمت چپ .كد پستي 1433834373:تلفن:
 02188718757دورنگار02188718758:






مهروماهنو
تهران :خ انقالب ،خ  12فروردین ،بعد از چهارراه
لبافي نژاد ،ک .مينا ،پ .37 .كد پستي:
 1314945481تلفن 02166968589:دورنگار:
02166408400



مؤسسهفرهنگيفاطمي
تهران :م .فاطمي ،خ .جویبار ،خ .ميرهادي شرقي،
پ 14 .واحد .2كد پستي 1415884741:تلفن:
 02188945545دورنگار02188944051:

مهرسا

تهران :خ .جمهوري ،م .استقالل (چهارراه مخبرالدوله
سابق)ضلع جنوب شرقي ساختمان انتشارات
اميركبير ط .سوم كتابهاي شکوفه .كد پستي:

مؤسسهفرهنگيدارالحدیث
قم :چهار راه شهدا ،خ .معلم ،روبروي اداره برق ،نبش
ک ،12 .پ .125 .تلفن .37740523 :كد پستي:
 3715616385تلفن 02537740545:دورنگار:
02537740571



مؤسسهانتشاراتاميرکبير

مؤسسهفرهنگيآرمانرشد
تهران :خ .انقالب ،بين خ .دانشگاه و ابوریحان ،پ.
 ،1182ساختمان فروردین ،ط ،10 .واحد  .38كد
پستي 1315693567:تلفن02166486013:
دورنگار02166486011:

ملرد

تهران :م .انقالب .خ .كارگر جنوبي .قبل از خ.
جمهوري .ک .صابر .پ ،1 .ط .اول ،انتشارات مهرسا.
كد پستي 1314933781:تلفن02166493465:
دورنگار02166481989:

مؤسسهفرهنگي،هنري،پژوهشيتاریخادبيات
کودکان

كرج :عظيميه ،پامچال جنوبي ،خ .شهيد حسيني،
پ .23 .كد پستي 3155635748:تلفن:
 02632567567دورنگار02632567567:


مؤسسهخانهکتاب
تهران :انقالب ،بين صبا و فلسطين ،پ .1080 .كد
پستي 1315773411:تلفن02188318653:
دورنگار02188318653:

مکتباسنوند
مراغه :خ .اوحدي ،سه راه اوحدي ،ابتداي قم شمالي،
پ ،8 .پخش كتاب فرهنگسراي سرو (نشر مکتب
اسنوند) .كد پستي 5513916484:تلفن:
 04137249943دورنگار04137249943:





مرآت
تهران :خ .كریمخان زند ،ابتداي خردمند شمالي ،پ.
 ،80ط .چهارم .كد پستي 1585814386:تلفن:
 02188821500دورنگار02188813519:

مؤسسهآموزشيوپژوهشيامامخميني(ره)
قم :خ .صفائيه (شهدا) ،ک .ممتاز ( ،)24پ.38 .
تلفن 02537740267:دورنگار02537742326:

محرابقلم
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .شهداي
ژاندارمري ،پ .104 .كد پستي1314733663:
تلفن 02166490879:دورنگار02166465201:





مبتکران
تهران :م .انقالب ،خ .فخر رازي ،خ .وحيدنظري .كد
پستي 1314764965:تلفن02161094311:
دورنگار02161094182:



 1143817818تلفن 02133926622:دورنگار:
02133926622

مؤسسهفرهنگيمدرسهبرهان
تهران :خ .سپهبد قرني ،نرسيده به پل كریمخان زند،
ک .شهيد حقيقت طلب ،شماره  .8كد پستي:
 1598857911تلفن 02188800324:دورنگار:
02188903809



مؤسسهفرهنگيمناديتربيت
تهران :خ .استاد نجاتالهي ،پایينتر از خ .طالقاني،
ک .بيمه ،پ .26 .كد پستي 1599813813:تلفن:
 02188894296دورنگار02188894290:
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ژاندارمري ،نرسيده به خ .دانشگاه ،ساختمان ایرانيان،
پ ،58 .ط .دوم ،واحد  .6كد پستي1314764518:
تلفن 02166484191:دورنگار02166407231:

مؤسسهفرهنگيهنريهدایتفرهيختگان
جوان
تهران :خ .حافظ ،خ .جامي ،خ .شهيد محمدبيک ،پ.
 ،14ط .دوم .كد پستي 1137834665:تلفن:
 02161978000دورنگار02166753226:



نوآور

هنراول
تبریز :گلکار ،خ .نصر ،ک .سينا ،پل .139 .كد پستي:
 5156946641تلفن 04133284738:دورنگار:
04133284738



هوپا
تهران :م .فاطمي ،خ .بيستون ،ک .دوم الف ،پ،1/3 .
ط .دوم غربي .كد پستي 1431653765:تلفن:
 02188964615دورنگار02188964615:

نسلنواندیش
تهران  :م .ولي عصر ،ابتداي خ .كریمخان زند،
ساختمان كيميا ،پ ،308 .ط .اول .كد پستي:
 1593854745تلفن 02188942247:دورنگار:
02188942249





نخستين
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،تقاطع روانمهر،
شماره  .227كد پستي 1314713115:تلفن:
 02166498148دورنگار02166418979:



تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .وحيد نظري
شرقي ،پ, ،100 .واحد  .3كد پستي:
 1314713914تلفن 02166481243:دورنگار:
02166975697

مينوفر
مشهد :ب .جالل آل احمد ،جالل  ،1/69پ،116 .
آقاي سليماني (ص.پ .)91895-1755 :كد پستي:
 9188144958تلفن 05138323553:دورنگار:
05138323553





ورزش



یارمانا
اصفهان :خ .مهرآباد ،كوي  ،19پ .46 .كد پستي:
 8158938131تلفن 03132616360:دورنگار:
03132603501

تهران :م .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .شهداي
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