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فهرستگان منابع آموزشی و تربيتی منتخب /دوره آموزش متوسطه دوم

مقدمه
اين فهرســتگان ،حاوي گزيدهاي از منابع آموزشــي و تربيتي مناســب اســت که در سال گذشــته در دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي مورد
بررسي قرار گرفته است .چنانکه ديده ميشود ،بخش قابل توجهي از اين منابع ،شامل منابع مکتوب و به عبارت ديگر کتابهاي آموزشي
و تربيتي است .فهرست کامل کتابهاي آموزشي مناسب سال ،همانند گذشته در کتابنامههاي رشد دستهبندي و عرضه شده است که
نسخههاي الکترونيکي اين کتابنامهها به صورت رايگان در وبگاه سامانکتاب قابل دستيابي و مطالعه است .براي ديدن اين کتابنامهها
و منابع بيشتر ،به وبگاه سامانکتاب ( )http://samanketab.roshdmag.irمراجعه کنيد.
چرا فهرستگان؟
از ســال  ،1395بــه یــاری خــدا امــكان انتشــار فهرســتگان رشــد (كــه شــامل گزيــدهاي از منابع آموزشــي و تربيتي مناســب اســت) بــه تعداد
آموزشگاههاي كشور ميسر شده و در اختيار همه مدارس كشور قرار گرفته است .انتظار ميرود با اين فهرست گزيده ،يافتن منابع آموزشي
مورد نياز بهويژه براي معلمان آسانتر از پيششده باشد و امیدواریم پيامدهاي مثبت آن در آينده نزديك آشكار شود .در اين فهرستگان،
خوشبختانه منابع آموزشي و تربيتي مكتوب و غيرمكتوب در يك جا و در كنار هم به مدارس معرفي شدهاند.
آيا کتاب درسي کافي نيست؟
برخي اســتفاده از منابع آموزشــي تکميلي را با وجود کتابهاي درســي ،مفيد نميدانند .اين تصور نادرســت اســت .اين کار يک دليل ســاده
دارد؛ چون کتاب درســي معموال ً براي ســطح متوســط دانشآموزان نوشــته ميشــود و در يک کالس درس همواره دانشآموزاني هســتند که
باالتــر از ســطح متوســط يــا بــه داليلي پايينتر از آن قرار دارند .طبيعي اســت که گــروه دوم نياز به تمرين و تکــرار بيشتري دارند؛ در حالي
کــه فرونشــاندن تشــنگي و عالقــه گــروه اول با معرفي منابعي باالتر از ســطح کالس ميســر اســت و ايــن وظيفه يک معلم کاردان اســت که
شاگردانش را شناسايي و به هر يک منابع مناسب او را معرفي کند .منابع آموزشي و کمکدرسي ،کم و بيش ،در همة کشورهاي دنيا مورد
استفاده قرار ميگيرند!
نکته مهم ديگر اين است که استفاده از منابع گوناگون و متنوع و خصوصا ً قالبهايي مانند فيلم ،انيميشن ،نرمافزار و مجله به جاي متن
صرف ،ميتواند کيفيت يادگيري را افزايش دهد.
ِ
ً
البته "جايگزين کردن کتابهاي کمکدرســي به جاي کتاب درســي" قطعا کاري نادرســت اســت و از آن ناپسندتر" ،اجباري" کردن استفاده از
منابع آموزشــي و تربيتي و تحميل هزينههاي اضافي به خانوادههاســت .هيچگاه و در هيچ شــرايطي نبايد اصل اختياري بودن اســتفاده از
منابع آموزشي ناديده گرفته شود.
مرجعي مطمئن براي معلم
بــا توجــه بــه تنــوع و فراوانــي منابــع از ســويي و مشــغلههاي زياد مربيــان ،وجود اين فهرســتگان ،کــه در آن منابع آموزشــي و تربيتي جديد
بررســي و مناســبترين آنها معرفي شــده ،حقيقتا ً غنيمتي بزرگ اســت .بيش از  200تن از معلمان با تجربه و مؤلفان و برنامهريزان آشنا
با برنامههاي آموزشي اين منابع را از نظر گذراندهاند و با توجه به جميع جهات ،آنها را از بين بيش از  5000منبع ،براي دانشآموزان يا
همکاران خود مناسب تشخيص دادهاند .طبيعي است که يک معلم هر قدر هم عالقهمند باشد ،منابع بسيار کمتري را ميتواند بررسي و
با هم مقايسه کند .البته انتخاب نهايي از بين همين منابع معرفي شده نيز بر عهده معلم و شوراي معلمان مدرسه است.

منابع آموزشي مناسب را از کجا تهيه کنيم؟
در معرفی هر يک از محصوالت نام ناشر يا سازنده محصول آموزشي آورده
شــده اســت .براي تهيه منابع میتوان با مراجعه به انتهای فهرســتگان ،با
ناشر يا توليد کنندگان آنها تماس گرفت.
درباره اين فهرستگان
در فهرستگانی که پيشرو داريد تعداد  124عنوان کتاب آموزشی و تربيتی
و  14عنــوان منبــع آموزشــي غيــر مکتــوب معرفــي شــده اســت .کتابهاي
معرفی شــده در ســال  1398يا يک ســال قبل از آن منتشــر شــدهاند و
از بين  361کتاب مناســب گزيده شــدهاند .همچنين از کتابهاي معرفی
شــده  103عنوان کمک آموزشــی و  21عنوان تربيتی (داســتانی و شــعر)
است.
شيوه تنظيم اطالعات
منابــع معرفــی شــده در ايــن فهرســتگان ،بر اســاس موضوع و بــه ترتيب
حــروف الفبــا صــورت گرفته اســت .در معرفــي منابع ،چکيــدهای از محتوا

آشنایی با منابع بیشتر
فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی
سالیانه منتشر میشود؛ اما منابع آموزشی
و تربیتی در طول سال نیز به طور پیوسته
ارزیابی و معرفی میشود.
برای دیدن منابع بیشتر و به روز به این
نشانیها مراجعه فرمایید:
وبگاه سامان كتاب:
http://samanketab.roshdmag.ir
سامانة کنترل کیفیت منابع مکتوب:
http://samanketab.roshd.ir
سامانة کنترل کیفیت منابع غیر مکتوب:
http://standard.roshd.ir

يــا اطالعاتــی دربــاره آنها داده شــده اســت .در پايان هر فهرســتگان نيز
نمايههايی تنظيم شده است که يافتن منبع مورد نياز را برای خوانندگان
آســان میکنند .شــمارههايی که در اين بخش آورده شــده است ،ناظر بر شماره رديف منابع در فهرستگان است.
همکاران ما در این فهرستگان
کوروش امیری نیا ،مریم انصاری ،محمد ابراهیمی ،محمد امیری ،عادل اشکبوس ،حسین احمدییونس باقری ،سیدمهدی باقریان ،کبری بابایی ،عابد بدریان ،محبوبه زین الدین بیدمشکی،فریبرز بیات ،زهرا باقریزهرا پازوکی ،فریبا پیوندی ،مهدی پرکاری-مسعود جوادیان سالمی ،علی اصغر جعفریان-،مهدی چوبینه-محمدحسن حسینی ،جواد حاجیبابایــی ،رضــا حیدری قزلجه ،ســیدجلیل حســینی-رضا خیرآبادی،معصومه خیرآبادی-ســیدمحمددلبری -علی رضایی -کلر ژوبرت-مینا ســاکن
شفت،سید هدایت سجادی -غالمرضا شمسائی زفرقندی،یاسین شکرانی ،باقر شیخ عطار ،نیره شاه محمدی-سیدبهنام علوی مقدم،مریم
عابدینــی ،لطیــف عیوضی-علیرضــا غالمی-نادیــا فردین-مهناز قانعی ،شــهاب قهرمانی ،حســین قاســم پور مقدم،محمدعلــی قربانی ،عباس
قدیرمحسنی-ســعید کفایتی-زهرا مروتی ،محمدحســین معتمدراد ،ســید علی اکبرمیرجعفری ،ســیدمحمد میرمعینی ،احسان متقی ،سعید
معظمــی گــودرزی ،مرتضــی مجدفر ،ســجاد مهــدی زاده ،فخری ملکی ،مهــدی مروجی ،علیرضا متولــی ،روح اله مالمیر-علی اکبرناســخیان،
مالحــت نجفــی عــرب ،معصومه نجفــی پازوکی-ابراهیم هداونــد میرزایی-حبیب یوســف زاده-فائزه آل طعمه ،مريم انصــاري ،محمد اميري،
شــهناز امين ،شــادي امينيان ،محمود حدادي ،طيبه حمزه بيگي ،زهرا جالل ،صديقه رســتما ،مينا ســاكن شفت ،زهرا سلیمی زاده ،سيمين
اسالمي فارساني ،بتول فرنوش ،مسعود فرجاد تهراني ،وحيد گلستان ،اكبر گودرزي ،عبدهللا مبيني كشه ،مهربان نجفي ،مرتضي سلطاني
همايون ،فاطمه يوسف نژاد.

راهنماي استفاده از فهرستگان
در اين راهنما اطالعات مربوط به يک کتاب به صورت نمونه نشان داده شده است .اين اطالعات به ما میگويد که کتاب چه محتوايی دارد
و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است .در منابع غير مکتوب ،به جای ناشر (توليد کننده) به جای سال نشر (سال ساخت) و به جای
چکيده (معرفی) آورده شده است.

گراهام ،رابرت

.1

راوید خانلری

معلم

اقتصاد مدیریتی

---

تهران :آوند دانش.1397 .

-

 384ص.

وزیری

اقتصاد ،مدیریت ،بازارکار

اقتصاد مدیریتی ،زیرشاخهای از علم اقتصاد است که نظریه اقصاد را در تصمیمگیری تجاری به کار میگیرد .در این کتاب که در پنج بخش ارائه
شده ،خوانندگان این مفاهیم را یاد خواهند گرفت -1:درک مفاهیم پیچیده کسب و کار؛  -2بهبود بخشیدن به مهارتهایشان در تفکر انتقادی؛
 -3استفاده کردن از اقتصاد مدیریتی برای تصمیمگیریهای متقن .همچنین توجه به کسب و کار ،عرضه و تقاضا ،تعیین کشش تقاضا،
هزینههای تولید ،تحلیل و ریسک ،بودجهریزی داراییهای ثابت و مسائل کارفرما بخشی از موضوعات این کتاب هستند.

برای بیان دیدگاههای خود درباره این فهرستگان ،به نشانی تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر شمالی،
شماره  ،270ساختمان شماره  4آموزش و پرورش ،دفتر انتشارات و فناوری آموزشی ،دبیرخانه ساماندهی منابع
آموزشی و تربیتی مکاتبه فرمایید یا با شماره تلفن  )021( 88306071تماس حاصل فرمایید.

اقتصاد
 .1گراهام ،رابرت .اقتصاد مدیریتی .راوید خانلری .تهران :آوند دانش384 .1397 .ص.
وزیری .شابک.9786008668534 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :اقتصاد ،مدیریت ،بازارکار
چکیده :اقتصاد مدیریتی ،زیرشاخهای از علم اقتصاد است که نظریه اقصاد را در
تصمیمگیری تجاری به کار میگیرد .در این کتاب که در پنج بخش ارائه شده ،خوانندگان
این مفاهیم را یاد خواهند گرفت -1:درک مفاهیم پیچیده کسب و کار؛  -2بهبود
بخشیدن به مهارتهایشان در تفکر انتقادی؛  -3استفاده کردن از اقتصاد مدیریتی برای
تصمیمگیریهای متقن .همچنین توجه به کسب و کار ،عرضه و تقاضا ،تعیین کشش
تقاضا ،هزینههای تولید ،تحلیل و ریسک ،بودجهریزی داراییهای ثابت و مسائل کارفرما
بخشی از موضوعات این کتاب هستند.

تاریخ
 .2هویت ،ادوین پالمر .حماسۀ استالینگراد 199 :روز مبارزه در جنگ جهانی دوم.
محمد قهرمانی .تهران :مؤسسه فرهنگی آرمان رشد314 .1398 .ص .وزیری .شابک:
.9786222430085
مخاطب :معلم /کارشناسان
کلمات کلیدی :تاریخ جهان ،داستانهای تاریخی ،جنگ جهانی دوم
چکیده :نبرد استالینگراد دفاع موفق نیروهای ارتش و مردم شوروی در برابر نیروهای
آلمانی بود .این کتاب حماسههای تاریخ در بستر جنگ جهانی دوم در سرزمین استالینگراد
را به تصویر میکشد .نویسنده از حماسۀ بینظیری میگوید که پیروزی خونبار ملت روس
بر آلمان نازی از آنجا آغاز شد .کتاب ضمن مشابهت با رمان تاریخی ،محتوای مستندش
را حفظ کردهاست و تصویری روشن از نبرد سرنوشتساز تاریخ روسیه ارائه میدهد.

 .3یحیوی ،سیدمحسن .ده سال تنهایی .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.1397 .
296ص .رقعی .شابک.9789644309465 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :اسارت ،نفت ،خاطره ،جنگ
چکیده :کتاب حاضر ،ضمن بیانگر گوشهای از مظلومیت و پایمردی عزیزان آزاده در مقابل
دشمن بعثی ،نشانگر نمای کلی زندانها و اردوگاههای دشمن هم است .در این کتاب
مؤلف راوی رویدادها و خاطرات ده سال اسارت خود است .بعضی از رویدادهایی که
نویسنده بیان کرده عبارتند از :لحظه اسارت ،سلول شماره  ،52من وزیر نفت هستم،
بازجویی و شکنجه ،دختران اسیر ،آتشبس و بازگشت به وطن.

6

 .4ابوالحسنی ،علی /ابوالحسنی ،محمدصادق .زمانه و کارنامه محمد مسعود :مدیر
هفتهنامه مرد امروز .تهران :کانون اندیشه جوان280 .1397 .ص .رقعی .شابک:
.9786001593130
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تاریخ معاصر ایران ،پهلوی
چکیده :کتاب حاضر مروری تاریخی بر زندگینامه و رویکردهای سیاسی -فرهنگی محمد
مسعود ،روزنامهنگار جسور و جنجال برانگیز عصر پهلوی و مدیر مسئول هفتهنامه «مرد
امروز» است .نویسندة سرشناس کتاب ،علی ابوالحسنی (منذر) کوشیده است ابعادی تازه
از سرشت و سرنوشت مسعود را مورد واکاوی قرار دهد .در این کتاب افزون بر زندگینامه
مسعود برخی از نوشتههای ضد استبدادی (بیشتر علیه رضاخان) و ضد استعماری (علیه
آمریکا ،انگلیس ،روسها و صهیونیستها) او آورده شده است و همچنین تقابل او با
برخی شخصیتهای مذهبی و همراهی او با برادران لنکرانی و باالخره علل و عوامل ترور
او مورد بررسی قرار گرفته است.

 .5عنایتی ،حسین .شرحی بر تاریخ الموت در زمان مشروطه .قزوین :بحرالعلوم.1397 .
190ص .رقعی .شابک.9786009825813 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تاریخ ،پهلوی ،آثار تاریخی
چکیده :الموت با توجه به موقعیت راهبردی و وضعیت آب وهوایی و وجود منابع طبیعی
خدادادی ،دارای قلعههای متعدد و آثار باستانی بیشماری است .این منطقه مهم که
در دوره مشروطیت ،منطقه ارتباطی بین انقالبیون قروین و گیالن و مازندران بود ،مورد
هجوم روسها قرار گرفت .پیامد حضور نیروهای بیگانه در این منطقه از سویی و نیروهای
مستبد داخلی از سوی دیگر ،در وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه آثاری بهجا گذاشت.
نویسنده کوشیده است حوادث تاریخی منطقه الموت را در عصر مشروطه تا پایان پهلوی
اول ،از جنبههای مختلف اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار دهد.

 .6صفتگل ،منصور .فراز و فرود صفویان .تهران :کانون اندیشه جوان216 .1397 .ص.
رقعی .شابک.9789648711783 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تاریخ ایران
چکیده :ایران کشوری است با سابقۀ تمدنی و فرهنگی طوالنی .پیدایش دولت صفوی
و شکلگیری شاهنشاهی صفویان در ایران قابل بررسی است .کتاب حاضر چشمانداز
تاریخ سلسلهای صفویان را بررسی میکند و گرایشهای اندیشهای را میکاود .سپس
دربارۀ فضای علمی و فرهنگی و تجلیات تمدنی آن دوره و نیز موضوع روابط اقتصادی و
سیاسی ایران با خارج از آن صحبت میکند .شرایط اجتماعی و جامعۀ عصر صفوی نیز در
فصل آخر کتاب بررسی میشود.
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 .7میرزایی ،مجید .فرهنگنامه تاریخ ایران .تهران :طالیی328 .1398 .ص .رحلی.
شابک.9786226009195 :
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :دایرةالمعارفها ،تاریخ ایران
چکیده :سرزمین ایران طی سالیان متمادی مردمان و فرهنگهای گوناگونی را به خود
پذیرفته و از نظر وسعت جغرافیایی دچار تغییرات فراوان شدهاست .کتاب حاضر میکوشد
گوشهای از فرهنگ ،تمدن ،هویت ،اندیشه و غیرت ایرانی را در قالب فرهنگنامۀ تاریخ
ایران به تصویر بکشد .محتوای کتاب بر اساس دورههای تاریخی تدوین شده است و
اطالعات بسیار دقیقی ،بر اساس منابع دست اول ،ارائه شدهاند .نمایۀ انتهای کتاب هم
راهگشای مخاطب است.

 .8کوهستانینژاد ،مسعود .گنجینه تاریخ ادبیات کودک و نوجوان :تاریخ ایران ،دوره
ابتدایی از تاریخ عالم (جلد اول) .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.1398 .
392ص .رقعی .شابک.9789640819135 :
مخاطب :معلم /کارشناسان
کلمات کلیدی :ادبیات کهن ،مواد درسی ،تاریخ ایران
چکیده :انتشار نخستین کتابها برای کودکان و نوجوانان در ایران به دورۀ قاجار برمیگردد.
گنجینۀ تاریخ ادبیات کودک و نوجوان ایران نخستین و مؤثرترین آثار و پدیدآورندگان
کتابهای کودک در ایران را معرفی میکند .همچنین ،کتابها و رسالههایی که در آن دوره
دربارۀ کودکان و مسائل آنها منتشر شدهاند نیز معرفی و بازنشر شدهاند« .دورۀ ابتدایی
از تاریخ عالم ،جلد اول ،تاریخ ایران» از نخستین کتاب درسی تاریخ برای کودکان پایۀ اول
ابتدایی بود که کلیاتی از تاریخ ایران را با زبانی ساده تبیین میکند .کتاب حاضر این اثر را
معرفی و ساختار و محتوای آن را بررسی میکند.

 .9قشالقی رحیمی ،پیران .نگاهی متفاوت به تاریخ ماد و هخامنشیان .قم :یاس
بخشایش106 .1398 .ص .رقعی .شابک.9786226827010 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تاریخ ،منابع اطالعاتی
چکیده :نویسنده در کتاب پیشرو که آن را در سه بخش به نگارش در آورده است ،مدعی
است که تئوری تازهای را در ارتباط با سلطنت مادها طرح کرده است .در بخش نخست
تاریخ مادها ،در بخش دوم تاریخ سکاها و ورودشان به فالت ایران و در بخش پایانی نیز
به اوایل سلطنت هخامنشیان (تا به قدرت رسيدن داریوش اول) پرداخته شده است.
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تاریخ علم
 .10آدیر ،جن .زندگی یک دانشمند :توماس ادیسون و اختراع برق .صمد غالمی ،نغمه
خوشبخت فهیم .تهران :رمز (وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی)130 .1397 .ص.
وزیری .شابک.9789648547634 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :دانشمندان ،اختراعات
چکیده :کتاب حاضر که از مجموعه کتابهای زندگی یک دانشمند است ،به معرفی خدمات
توماس ادیسون ،دانشمند و مخترع چراغ برق و گرامافون پرداخته است .اختراعات او تأثیر
زیادی در زندگی انسانها برجا گذاشته است و سرآغاز تغییرات مهمی بوده است .او از
نخستین مخترعانی بود که توانست اختراعات خود را به تولید انبوده برساند .کتاب در نُه
فصل تنظیم شده است.

 .11استفف ،ریکا .زندگی یک دانشمند :چارلز داروین و انقالب تکامل .صمد غالمی،
نسرین نعمتی .تهران :رمز (وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی)116 .1397 .ص.
وزیری .شابک.9789648547641 :
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :دانشمندان ،زیستشناسی ،زمینشناسی
چکیده :مجموعه کتابهای زندگی یک دانشمند ،زندگینامه بیش از سی وسه دانشمند
غربی را معرفی میکند .کتاب حاضر که آن را در شش فصل میخوانید از همین مجموعه
است که به معرفی چارلز داروین واضع نظریه تکامل پرداخته است .این نظریه مخالفان
زیادی دارد و شواهدی در رد آن ارائه شده است؛ اما در هر حال اثر زیادی بر علم خصوصا ً
زیستشناسی برجا گذاشته است.

 .12ناساچف ،نائومی .زندگی یک دانشمند :ماری کوری و علم رادیوکتیویته .صمد غالمی،
سولماز اکبرینسب .تهران :رمز (وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی).1397 .
104ص .وزیری .شابک.9789648547627 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :دانشمندان ،پژوهشهای فیزیک
چکیده :کتاب حاضر که از مجموعه کتابهای زندگی یک دانشمند است ،به معرفی
خدمات خدمات ماریکوری ،فیزیکدان و شیميدان لهستانی پرداخته است .او نخستین
دانشمندی بود که ویژگی پرتوزایی عناصر رادیواکتیو را توضیح داد و دو عنصر پولونیم و
رادیوم را کشف کرد .وی نخستین دانشمند و تنها زنی است که دو بار جایزة نوبل دریافت
کرده و تنها کسی است که این جایزه را در دو رشته مختلف گرفته است .کتاب در هشت
فصل تنطیم شده است.
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داستان
 .13میرابوطالبی ،معصومه .آن سوی دریای مردگان .تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی.
196 .1398ص .رقعی .شابک.9786226011327 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :ادبیات نوجوانان ،داستانهای فارسی ،داستانهای بلند
پشت سر ِ «جالل» و داییاش خیلی حرف و حدیث است .همه میگویند دایی
چکیده:
ِ
جنآباد و پشت غسالخانه
جن دارند! کسیکه در محله
جالل معتاد است و در خانهشان
ّ
ّ
کالسی جالل تصمیم میگیرد از
م
ه
«افشین»،
لنگد!
ی
م
زندگی کند ،حتما ً یک جای کارش
ِ
موضوع سردربیاورد .او میخواهد بداند چه موجودی در خانه آنهاست که فریاد میزند:
«اِن نوگی!» .این صدای ترسناک را همه شنیده بودند .روزی به بهانه پرسیدن سؤال
ریاضی به در ِ خانه جالل میرود که ناگهان صدای وحشتناک بلند میشود« :اِن نوگی...
اِن نوگی» .افشین به هر ترتیبی شده ،وارد خانه میشود و....

 .14سالیوان ،تارا .تلختر از شیرین .شروین جوانبخت .تهران :پرتقال312 .1398 .ص.
رقعی .شابک.9786004625425 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
چکیده :هنگامیکه «آمادو» و برادر کوچکش ،خانوادهشان را تنها گذاشتند تا کار پیدا
کنند ،تصورش را هم نمیکردند که از مزرعه کاکائو در ساحل عاج سردربیاورند و مجبور
به کار شوند .حاال تنها چیزی که برای آنها مهم است ،شمردن غالفهای کاکائو است
که میچینند؛ چراکه هرچه این غالفها بیشتر باشند ،شانس زنده ماندنشان بیشتر
است؛ اما هر روز که میگذرد ،ارادهشان برای ادامه دادن و برای اینکه چیزهای مهم را
بشمارند ،ضعیفتر میشود تا اینکه روزی اولین دختر وارد اردوگاه میشود و....

 .15وایلدر ،لورا اینگالز .خانه کوچک .مهرداد مهدویان .تهران :قدیانی336 .1398 .ص.
جیبی .شابک.9786000802868 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
چکیده :پدر و مادر همراه سه فرزندشان« ،مری»« ،لورا» و «کری» ،خانه کوچکشان در
«بیگوودز» را ترک میکنند تا جایی در غرب زندگی کنند ،جایی که هیچ مهاجری نباشد و
حیوانات وحشی بدون ترس از آدمها زندگی میکنند .آنها مسیری طوالنی را در جنگل
پوشیده از برف طی میکنند تا به شهر «پپن» میرسند؛ اما نمیتوانند زیاد آنجا بمانند
و باید هرچه سریعتر از رودخانه عبور کنند و ....این خانواده سفیدپوست به غرب کوچ
میکنند ،با زندگی و آداب و رسوم سرخپوستها آشنا میشوند ،سختیهای طبیعت را
پشت سر میگذارند و در نهایت....
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 .16کریمزاده ،مینو .رمان نوجوان امروز :روح عزیز .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان204 .1398 .ص .رقعی .شابک.9786000106355 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :داستانهای فارسی ،داستانهای بلند ،نوجوانان
ً
چکیده :انگار واقعا مادر «آرش» خانه را تکانده بود! وقتی آرش وارد شد ،هیچچیز سر ِ
جایش نبود! مادر از او خواست تا وقتی پرده را از ماشین لباسشویی بیرون میآورد ،سریع
آویزانش کند تا چروک نشود؛ اما آرش از مادر خواهش کرد که یک ساعتی دیرتر پرده را در
لباسشویی بیندازد تا او برود و برگردد و قول داد که زود برمیگردد و پرده را نصب میکند؛
اما کارش چهار ساعت طول کشید! آرش با اضطراب زنگ در خانه را زد؛ ولی انگار هیچکس
خانه نبود! این چهطور ممکن است؟ مادر کجاست؟ چه اتفاقی افتاده است؟

 .17نیکولز ،سالی .رمان نوجوان :چه جوری تا همیشه زنده باشی .میالد بابانژاد ،الهه
مرادی .تهران :پیدایش252 .1397 .ص .رقعی .شابک.9786002965790 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
«سم مککوئین» پسر یازدهسالهای است که سرطان خون دارد .سم و «فلیکس»
چکیدهَ :
سم تصمیم میگیرد
که او هم سرطان دارد ،هفتهای سه روز در خانه درس میخوانندَ .
کتاب بنویسد .کتابی که مجموعهای از لیستها ،داستانها ،سؤالها و حقایق است:
فهرستی از کارهایی را که دلش میخواهد انجام دهد؛ مثال ً یک روح ببیند؛ داستانهایی
مثل داستان ستارهها؛ سؤالهایی که تا به حال هیچکس به آنها پاسخ نداده است،
سم میخواهد قبل از
مثال ً آدم چهجوری میفهمد که مرده است؟ و حقایقی درباره مرگَ .
مرگش جواب خیلی از سؤاالتش را پیدا کند.

 .18قوجق ،یوسف .زندانی دو دیکتاتور .تهران :موزه عبرت ایران308 .1397 .ص .رقعی.
شابک.9786000499655 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :داستانهای فارسی ،جنگ ایران و عراق ،انقالب اسالمی
چکیده« :حسن حسینزاده موحد» از پانزدهسالگی فعالیت سیاسی خود را شروع کرد
و سالها در زندان ساواک بود .بعد از انقالب هم به جبهه رفت و اسیر شد .در اردوگاه
«تکریت» ،اردوگاهی که عراق هرگز نامش را به سازمان بینالمللی صلیب سرخ نداده
بود .حسینزاده موحد وقتی از اسارت بازگشت ،فقط سیکیلو وزن داشت ،معلول بود
و روی ویلچر نشسته بود .او هر شب نماز شب میخواند و یک شب که بیدار شد تا
نماز بخواند ....او تمام زندگیاش را برای عقیدهاش گذاشت ،برای مقاومت و مبارزه با
دو دیکتاتور ،تا جاییکه از چشیدن لذت زندگی و دیدن لبخند بچههایی که میتوانست
داشته باشد ،محروم شد .او هرگز ازدواج نکرد.
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 .19غالمرضا ،آقایاری .سفیدتر از برف ،خوشبوتر از یاس .تهران :کتاب نیستان.1398 .
104ص .رقعی .شابک.9786222086992 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :داستانهای فارسی ،نوجوانان ،اعتقادات مذهبی
چکیده :این داستان از زبان نوجوانی روایت میشود که پدرش قهوهخانهای دارد و مرشدی
پیر که از دوستان پدرش است در آن پرده میخواند .پسر چنان محو پردهخوانی و نقالی
مرشد میشود که گویی خود را در صحرای کربال مییابد و از نزدیک وقایع را به چشم
میبیند .داستان در فصول مختلف خود ،در قالب همین سناریو ،روایتی از زندگی برخی
اصحاب کمتر شناخته شده امام حسین علیهالسالم را در حادثه عاشورا بازمیگوید.

 .20سیدعلیخانی ،سید محسن /سیدعلیخانی ،سیده نرگس .شب هزار و دوم .تهران:
خانه ادبیات432 .1398 .ص .رقعی .شابک.9789645455093 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :ادبیات نوجوانان ،داستانهای فارسی ،داستانهای بلند
چکیده« :علی بینا» در بیمارستان است و تنها چیزی که به یاد دارد ،اسمش است .آن
هم به این دلیل که روی تابلوی کوچکی باالی سرش نوشته شده است .مرد نوع بیماری و
نام پزشک معالجش را نمیداند و گذشتهاش را به یاد نمیآورد! از وقتی یادش میآید ،در
این بیمارستان بوده است .شاید همینجا به دنیا آمده است! یا شاید خانوادهاش به علت
مشکالت جسمانی ،ترکش کردهاند! یا ....روزی چندبار پرستار میآید و از او خون میگیرد
و بدون اینکه حرفی بزند یا پاسخ پرسشهای مرد را بدهد ،میرود! مرد سعی میکند از
اتاق خارج شده و کمی قدم بزند؛ اما....

 .21بایرامی ،محمدرضا .فصل پنجم :سکوت .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان172 .1397 .ص .رقعی .شابک.9789643916664 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :انقالب اسالمی ،داستانهای فارسی ،ادبیات نوجوانان
چکیده :پسرک نوجوانی از جنوب شهر تهران که روزهایش را با فروش بستنی یخی
میگذراند ،ناگهان متوجه میشود ،بیآنکه بداند با پرحرفیهایش ،مبارزی انقالبی را به
ساواک لو داده است که منجر به شهادت آن فرد میشود .این ماجرا نوجوان را متحول
میکند تا جاییکه حتی وقتی ساواک او را دستگیر میکند ،به رغم سن کمش ،دیگر کالمی
به زبان نمیآورد و....
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 .22جمعی از نویسندگان .کتاب خاتم :بهای آدم ماندن .تهران :دفتر نشر فرهنگ
اسالمی84 .1398 .ص .وزیری .شابک.9789644308338 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :داستانهای فارسی ،داستانهای کوتاه ،جنبههای مذهبی
چکیده :این کتاب حاوی چهار داستان از نویسندگان مختلف است .داعش و مسائل
مرتبط با گروههای تکفیری و تقریب مذاهب از محورهای اصلی این داستانها هستند.
در داستان اول« ،بهای آدم ماندن»« ،ابوعُمر» و «ابوجعفر» ،به دستور «ایوب
فالحالربیعی» ،برای گزارش وضعیت آمدهاند .او دستور اکید داده است که قهرمانبازی
درنیاورند ،فقط مشاهده و مخابره وضعیت؛ اما آنها داعشیها را میبینند که به طرف
سه خانه هجوم میبرند ،سه خانه در کنار هم .اهالی یک خانه شیعه هستند ،دومی
سنی و سومی ایزدی! ابوعمر و ابوجعفر باید سر ِ قولشان بمانند؛ اما....

 .23هاشمی ،سیدسعید .مجموعه داستان طنز :وام دماغ .تهران :مؤسسه کتاب چرخ
فلک64 .1398 .ص .رقعی .شابک.9786005225327 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :طنز ،داستانهای کوتاه ،نوجوانان
چکیده :این کتاب حاوی هشت داستان کوتاه طنز است .موضوع داستانها اتفاقاتی
است که ممکن است برای هرکدام از ما رخ بدهد« .خانم جوان بالدار»« ،مهریه مامان»
و «باغت آباد کنکوری» از جمله این داستانهاست .داستان پنجم درباره خانوادهای
است که پسرشان قرار است در کنکور شرکت کند .مادر دلش میخواهد پسرش در رشته
عمران قبول شود ،پدر میخواهد او در رشته مدیریت درس بخواند و مادربزرگ میخواهد
نوهاش کار پدربزرگ را ادامه دهد و عطار شود!؛ اما پسر به هیچ یک از این رشتهها
عالقهای ندارد .او میخواهد....

 .24بصیری ،مریم .مجموعه داستان :یک مشت نخودچی .تهران :سروش.1398 .
166ص .رقعی .شابک.9789641216285 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی:
چکیده :این کتاب شانزده روایت از نویسندگان جوان است است که اشاره به رفتار ،سیره
و معجزات و کرامات «علیبن موسیالرضا»(ع) دارد .سادگی متن یکی از امتیازات داستان
محسوب میشود که مخاطب خود را با داستان همراه میکند .تنوع داستان نیز در کتاب به
چشم میخورد؛ برخی داستانها به زمان حیات امام رضا(ع) برمیگردد و برخی داستانها
به معجزات ایشان در سالهای اخیر اشاره دارد« .شیرینتر از نیشکر»« ،راز صندوقچه»،
«پاپوش پاییزی»« ،خادم بهشت»« ،شبی از شبها»« ،پناهگاه» و «مهمان مهربان»،
نام برخی از این داستانهاست.
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 .25شمس نجفآبادی ،خدیجه .مجموعه داستانهای کوتاه جهان :نازخشت .نجف آباد:
مهر زهرا(س)40 .1398 .ص .رقعی .شابک.9786226051132 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :داستانهای فارسی ،داستانهای کوتاه ،نوجوانان
چکیده :کتاب حاضر شامل پنج داستان کوتاه است« .ناز ِ خشت» ،نام یکی از این
داستانهاست که قصه جوانی به نام «مصطفی» را روایت میکند .او با خشت خانه
میسازد .کسی سفارش مصطفی را کرده که دستان هنرمندی دارد .او به محلی میرسد
که قرار است خانه بسازد .مرد صاحبخانه دختر کوچکش« ،ماهور» را آورده است تا به او
کمک کند .ماهور خشتها را در دامن خود میگذارد و از نردبان باال میبرد و به مصطفی
میدهد ....خانه تمام میشود و حاال مصطفی باید به روستای خودش بازگردد؛ اما او مِهر
ماهور را نیز با خودش میبرد .سالها بعد ماهور عروس شهر مصطفی میشود و....

 .26فروتن اصفهانی ،فاطمه .وقتی در آغوش کوه بودیم .تهران :بهنشر96 .1398 .ص.
وزیری .شابک.9789640226384 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :ادبیات نوجوانان ،جنگ ایران و عراق ،داستانهای بلند
چکیده« :میترا» دختر نوجوانی است که با بازگشایی مدارس ،به کالس دوم راهنمایی
میرود .او تمام وسایلش را خریده و همهچیز برای فردا ،اول مهر ،آماده است؛ اما خبر
حمله عراق به ایران ،همهجا میپیچد و میترا و دوستانش« ،راضیه» و «گلنار» ،را نگران
میکند .جنگ بر تمام ابعاد زندگی دخترها تأثیر گذاشته است ،بر مدرسه رفتنشان ،غذا
خوردن و خوابیدنشان و حتی تفریحشان! پدر روی شیشهها را چسب میزند و پتوی
سربازیاش را با میخ به پشت پنجره میکوبد ....چند روزی است که راضیه مثل همیشه
شاد و شنگول نیست و میترا فکر میکند با او قهر کرده است؛ اما چرا؟

 .27موسوی ،سیده عذرا .یخ در بهشت .قم :کتاب جمکران136 .1398 .ص .رقعی.
شابک.9789649736198 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :داستانهای فارسی ،داستانهای کوتاه ،جنگ ایران و عراق
چکیده :کتاب حاضر مجموعهای از داستانهای کوتاه است که موضوع همه آنها جنگ
ایران و عراق است .داستان «یخ در بهشت» درباره دخترکی به نام «محبوبه» است .عمو
«جلیل» با وانتش ،کلی یخ آورده است! محبوبه با دیدن یخها چشمانش میدرخشد.
در آن گرما یخ در بهشت میچسبد! اما یخها را به سفارش بیمارستان آوردهاند و باید
هر چه سریعتر به آنجا برسد .محبوبه با اصرار با عموجلیل همراه میشود تا شاید در
بیمارستان تکهای یخ بگیرد و به یاد یخ در بهشتهایی که پدرش درست میکرد و کنار شط
میفروخت ،یخ در بهشت درست کند؛ اما هنگامیکه به بیمارستان میرسند....

14

دینی
 .28حجتی ،سیدمحمدباقر .آداب تعلیم و تعلم در اسالم :ترجمه گزارشگونه کتاب
منیةالمرید فیآدابالمفیدوالمستفید از شهید ثانی .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
664 .1398ص .وزیری .شابک.9789644308727 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :اخالق اسالمی ،ترجمهها ،آموزش و پرورش
چکیده :کتاب شهید ثانی با نام «منیةالمرید فی آداب المفید و المستفید» کتابی است
ارزشمند که دکتر سیدمحمدباقر حجتی آن را ترجمه کردهاست .کتاب حاضر ترجمۀ آن
کتاب ارزشمند است که به تازگی تجدید چاپ شده است .این نسخه نسبت به نسخۀ
قبلی که در سال  ۱۳۵۹چاپ شد ،خطایابی شده و منابع و مآخذ احادیث و روایات و آثار
استخراج شدهاند .بعضی احادیث و روایات توضیح داده شدهاند و فهرستی از کتابهای
تعلیم و تربیت اسالمی و تاریخ آن در کتاب آمدهاند.

 .29قدردان قراملکی ،محمدحسن .پاسخ به شبهات کالمی ،دفتر چهارم :امامت .تهران:
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی554 .1397 .ص .رقعی .شابک:
.9789642982738
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :امامت ،خداشناسی ،نقد
چکیده :کتاب حاضر دفتر چهارم از مجموعهای چند جلدی در پاسخ به شبهات کالمی
است .این جلد در موضوع «امامت» است .در این کتاب تحلیل و نقد شبهاتی مطرحاند،
از جمله :اصل امامت ،شبهات ناسازگاری اصل امامت با اصل خاتمیت مانند ناسازگاری
عصمت ،نظریۀ نصب شیعه مبنی بر نصب حضرت علی به مقام امامت ،شانزده اصل
توجیه اهل سنت و بعضی معاصران بر نصوص دال بر امامت حضرت علی ،و صفات ائمه.

 .30سوزنچی ،حسین .پرسشها و پاسخهای دینی :پیامبرشناسی .تهران :مؤسسه
فرهنگی مدرسه برهان216 .1398 .ص .وزیری .شابک.9789640819630 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :پرسشها و پاسخها ،کتابهای مذهبی ،سؤاالت دینی
چکیده :معارف اسالمی با آنکه برای عامۀ مردم قابل فهم و در دسترس است ،در عین
حال نکات ژرف و عمیقی دارد که درک آنها به تأمل نیاز دارد .کتاب حاضر در همینباره،
به سؤالهای جوانان پاسخ میدهد .متن کتاب به صورت سؤال و جواب است و مباحث
کتاب در دو بخش کلی «نبوت عامه و نبوت خاصه» دستهبندی شدهاند« .نیاز به دین و
راهنمایی الهی ،گرفتن پیام از غیب ،معجزه ،عصمت ،انبیای سلف ،پیامبر اسالم(ص) و
قرآن کریم» عنوانهای سؤاالت هستند.
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 .31سوزنچی ،حسین .پرسشها و پاسخهای دینی :خداشناسی .تهران :مؤسسه فرهنگی
مدرسه برهان144 .1398 .ص .وزیری .شابک.9789640813669 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :پرسشها و پاسخها ،سواالت دینی ،خداشناسی ،صفات خدا
چکیده :معارف اسالمی با آنکه برای عامۀ مردم قابل فهم و در دسترس است ،در عین
حال نکات ژرف و عمیقی دارد که درک آنها به تأمل نیاز دارد .کتاب حاضر در همینباره،
به سؤالهای جوانان پاسخ میدهد .متن کتاب به صورت سؤال و جواب است و مباحث
کتاب در چهار بخش کلی «شناخت خدا ،وجود خدا ،صفات خدا و افعال خدا» دستهبندی
شدهاند« .چگونگی شناخت خدا ،ابهامات دربارۀ وجود خدا ،علم خدا ،ارادۀ خدا ،و آغاز
و پایان خلقت» برخی از عنوانهای فصلها هستند.

 .32گلشنی ،مهدی .خداباوری و دانشمندان معاصر غربی :چالشها و تبیینها .تهران:
کانون اندیشه جوان128 .1398 .ص .رقعی .شابک.9786001592461 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :خداشناسی ،پاسخها
چکیده :نه تنها در میهن اسالمی ما ،بلکه در غرب نیز فیلسوفانی خداباور ،به مقابله
با شبههها و بدآموزیها در مورد اعتقاد به خالق جهان میپردازند .این کتاب ،با همین
موضوع ،در فصل اول به نظرات مختلف دربارۀ رابطۀ علم و دین در جهان غرب و نگرش
عالمان معاصر غربی به خداباوری اختصاص دارد .در فصل دوم شبهههای ملحدان و
عالمان دینستیز و بعضی پاسخها در اینباره مطرح شدهاند .در فصل سوم اسلوب جدید
برهان نظم بر وجود خداوند و شبهههای مخالفان ادیان الهی در خصوص این استدالل و
راههای گریز آنها و نیز پاسخ عالمان و فیلسوفان خداباور غربی به این شبههها آمدهاند.

 .33بوکای ،موریس .مقایسهای میان تورات ،انجیل ،قرآن و علم .ذبیحهللا دبیر .تهران:
دفتر نشر فرهنگ اسالمی338 .1398 .ص .وزیری .شابک.9789644308505 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :قرآن ،تفسیرها ،ترجمهها ،علوم قرآنی
چکیده :نویسندۀ کتاب حاضر که یک پژوهشگر مسیحی است درصدد برآمده است بخشی
از یافتههای علمی و تجربی بشر را در سه کتاب مقدس تورات ،انجیلها و قرآن مورد
بررسی و مقایسه قرار دهد .موضوعاتی مانند آفرینش انسان ،آسمانها ،زمین ،ستارگان،
گیاهان و جانوران و البته دو قصه طوفان نوح(ع) و خروج موسی(ع) از مصر ،دستمایه
مقایسه مؤلف قرار گرفته است و او ضمن نقد و تحلیل تفاوتهای آنها در این زمینهها،
در نهایت به این نتیجه میرسد که قرآن بیتردید از یک منشأ وحیانی برخوردار است و
میگوید نمیتوان در قرآن مطلبی را یافت که از نظر علوم (قطعی) عصر جدید ،قابل نقد
باشد.
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روانشناسی
 .34اشرفزاده ،توحید]...ودیگران[ .آزمونهای روانی .تهران :آوای نور288 .1398 .ص.
وزیری .شابک.9786003094543 :
مخاطب :مشاور
کلمات کلیدی :آزمونها ،رشد شخصیت ،رفتار ،اندازهگیری
چکیده :یکی از اهداف مهم روانشناسی ،اندازهگیری رفتار و شخصیت است .آزمونهای
روانی از جمله ابزارهایی است که برای اندازهگیری رفتار و شخصیت مورد استفاده قرار
میگیرد و در حوزه تحصیلی جایگاه و اهمیت خاصی دارد .کتاب پیشرو شامل  48آزمون
است که در سه فصل آزمونهای تشخیصی ،آزمونهای تحصیلی و رفتارهای مدرسهای و
آزمونهای رغبتسنجی و توانایی دستهبندی شده است.

 .35وایس ،رابرت .آسیبشناسی روانی کودک و نوجوان .مهرداد فیروزبخت .تهران:
دانژه978 .1398 .ص .رحلی .شابک.9786002502131 :
مخاطب :مشاور /کارشناسان
کلمات کلیدی :اختاللهای اضطرابی ،آسیبشناسی
چکیده :کتاب حاضر با رویکرد رشدنگر ،ظهور اختالالت را در انسان و در دوران کودکی و
نوجوانی بررسی میکند و خطرات و عوامل مؤثر بر فرآیند و مسیرهای رشدی را با لحاظکردن
بافت اجتماعی فرهنگی خانواده ،توصیف و بیان میکند .انواع اختالالت ،اعم از رشدی،
مخل و مصرف مواد ،هیجان و تفکر ،و اختالالت مرتبط با سالمت ،هر کدام در یک فصل
از کتاب بررسی شدهاند .بیان اهداف و خالصۀ هر فصل ،اصطالحات کلیدی ،تمرینهای
تفکر انتقادی ،و پرسشهای چندگزینهای و نگارشی ،مخاطبان را در فهم مطالب کمک
میکنند.

 .36سیاهکمری ،اسفندیار /معصومیان ،سمیرا .آموزش فنون و مهارتهای
جرأتورزی (برای مراجعان و درمانگران) .تهران :دانژه168 .1398 .ص .رقعی .شابک:
.9786002502100
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :روانشناسی ،مهارتهای ارتباطی
چکیده :دفاع از خود به شیوهای آرام و بدون پرخاشگری ،نیازمند تصحیح بینش و نگرش و
آموختن روشها و فنون آن است .کتاب حاضر در شش فصل ،به ترتیب شامل «آشنایی
با سبکهای ارتباط ،حقوق و مسئولیتهای جرأتورزی ،موانع جرأتورزی ،حیطههای
جرأتورزی ،سنجش و اندازهگیری ،و آموزش فنون جرأتورزی» است .این کتاب با توجه
به فرهنگ ایران و بر اساس تجربه و تخصص مؤلفان با مراجعان ایرانی تنظیم شدهاست.
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 .37لیری ،مارک .اسرار حیرتانگیز رفتار انسان :خودمان و دیگران را بهتر بشناسیم.
نادر آزادصفت ،طلیعه سعیدی رضوانی .تهران :آوای نور216 .1398 .ص .وزیری .شابک:
.9786003094369
مخاطب :معلم /مشاور
کلمات کلیدی :رفتار ،روانشناسی شخصیت
چکیده :نویسنده در این کتاب ضمن اینکه خواننده را نسبت به تأثیر نیروهای متعامل
چون ژننتیک ،تربیت ،تجارب شخصی و اطرافیان بر رفتار گوشزد میکند ،او را به سفری
هیجانانگیز به درون ماهیت پیچیده انسان میبرد .او میکوشد با استفاده از جدیدترین
نظریهها و پژوهشها ،به برخی از پرسشها دربارة ابعاد طبیعت انسان ،مانند رؤیا،
حافظه و فراموشی ،خشم و پرخاشگری ،هیجان ،عزتنفس ،شادی ،خطرجویی ،استرس،
برافروختن چهره ،تفاوتهای بین افراد ،عشق و تواناییهای ماورایی و نیز پدیدههایی
چون هنر ،خنده و هوشیاری که اطالعات اندکی دربارة آنها وجود دارد ،پاسخ گوید.

 .38پالک ،تاد.ای .اعتیاد :در مغز معتاد چه میگذرد؟ .سیدنادر آزادصفت ،فرحانگیز
نادمی .تهران :آوای نور184 .1398 .ص .رقعی .شابک.9786003094628 :
مخاطب :معلم /مشاور
کلمات کلیدی :اعتیاد ،روانشناسی
چکیده :اعتیاد تقریبا ً همۀ ما را تحت تاثیر قرار میدهد .مادۀ مخدر به عنوان مادهای
غیر غذایی در نظر گرفته میشود که ورود آن به بدن باعث تغییر کارکرد زیستی میشود.
استفاده از یک مادۀ روانگردان با اعتیاد به آن فرق دارد .وقتی داروهای اعتیادآور برای
اولین بار در سالهای  1800به طور گسترده در دسترس قرار گرفتند ،هیچ کنترل و نظارتی
بر آنها وجود نداشت ...تأثیرات اجتماعی و شخصی اعتیاد به مواد مخدر ،اعتیاد چگونه
مغز را تحت کنترل خود در میآورد؟ آیا اعتیاد جنبۀ ژنتیکی دارد؟ غذای ناسالم ،هرزهنگاری
و بازیهای ویدئویی ،آیا اینها اعتیادآور هستند و ...از جمله مطالبی است که در کتاب
اعتیاد در مغز معتاد چه میگذرد؟ به آن پرداخته شده است.

 .39چیتی ،آنتونیا .با تنفر کودک از مدرسه چه کنیم؟ .مینا سلیمی .تهران :امید صبا.
188 .1398ص .رقعی .شابک.9786006269887 :
مخاطب :معلم /مشاور
کلمات کلیدی :آموزش و یادگیری ،آموزش والدین ،روانشناسی یادگیری
چکیده :سالهای مدرسه میتواند هم برای والدین و هم برای فرزندانشان ،به یک اندازه،
سالهایی سخت و دشوار باشد .اگر فرزندتان با مشکالتی دست وپنجه نرم میکند،
احتمال دارد به سختی بتوانید به او کمک کنید .اگر اذیتتان میکند یا رفتار ناشایستی
دارد ،مشکل است متوجه شوید که با چنین رفتارهایی سعی دارد پیامی به شما بدهد.
کتاب «با تنفر کودک از مدرسه چه کنیم؟» در هفت فصل با اشاره به علل جسمی،
روانی ،عاطفی ،خانوادگی و اجتماعی ،بروز ترس و تنفر از مدرسه در کودکان ،راهنمای
معلمان و والدینی است که تأمین امنیت و آرامش کودکان اولویت آنها در تربیت است.
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 .40اختیاری ،حامد /رضاپور ،تارا .باشگاه مغز :کتابچه راهنمای مغز برای شناخت
توانمندیها ،آسیبها و شیوههای بهبود عملکرد .تهران :مهرسا120 .1398 .ص .رقعی.
شابک.9786009890415 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :حافظه ،خودآگاهی
چکیده :مغز ما یک موهبت الهی است که دنیای پیچیدهای دارد .شناخت این عضو از
بدن انسان نیاز به یک کتابچه راهنمایی دارد تا به زبانی ساده بتواند پیچیدگیهای آن را
توضیح دهد .کتاب پیشرو ،سعی میکند شناخت و آگاهی ما نسبت به توانمندیها و
مشکالت مغزیمان را افزایش دهد و ما را در مسیر نگهداری و مراقبت مؤثر آن یاری کند.
از ویژگیهای این کتاب مصور بودن و بیان ساده آن است که ضمن معرفی عملکردهای
مغزی ،بخشی از آن هم به تمرینها و توصیههایی اختصاص یافته است.

 .41هیور ،تامی.ال]...ودیگران[.تشخیص ،ارزیابی و درمان اختالل سلوک در مدرسه.
کیومرث فرحبخش ،شهناز محمودی .تهران :آوای نور232 .1397 .ص .وزیری .شابک:
.9786003093898
مخاطب :معلم /مشاور
کلمات کلیدی :اختاللهای رفتاری ،کودکان ،بیماریها
چکیده :کتاب پیشرو ،به ارائه اطالعات الزم به آن دسته از مشاوران ،کارشناسان و
متخصصین آموزشی میپردازد که برای آمادگی بیشتر در جهت شناسایی نیازهای
کودکان مبتال به اختالل سلوک و پاسخگویی به آن ،به این اطالعات نیاز دارند .کتاب
هفت فصل است و پس از ذکر مقدمهای در این زمینه ،مباحث زیر را پی میگیرد :بررسی
علل و عوامل اختالل سلوک ،شیوع بیماری و اختالالت مرتبط با آن ،بیماریابی و ارجاع،
ارزیابی تشخیصی ،ارزیابی روانی -آموزشی و درمان بیماران.

 .42سینک ،سایمون[...ودیگران] .چرایی خود را پیدا کنید :راهنمای عملی برای کشف
هدف خود و تیمتان (رفیق شفیق کتاب با چرا شروع کنید) .علیرضا خاکساران .اصفهان:
آموخته184 .1398 .ص .رقعی .شابک.9786226650311 :
مخاطب :معلم /مشاور
کلمات کلیدی :شیوۀ زندگی ،روانشناسی ،خودآموزها ،خودسازی
چکیده :این کتاب راهنمایی کاربردی و خودآموزی است کامل برای کشف و بیان چراییهای
هر فرد در زندگی .دو فصل اول اطالعات زیربنایی هستند برای کشف چرایی خود .فصل
سوم گام به گام کشف چرایی در گروه است و فصل بعد ،مواد الزم برای کشف چرایی
تیم یا سازمان .فصل پنجم راهکارهای راهنمایی یک تیم در فرایند چرایی را میگوید .در
فصلهای بعد چگونگی تحقق چرایی و اشتراکگذاشتن چرایی با دیگران و عملیکردن آن
آمدهاست.
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 .43قهاری ،شهربانو .رهایی از خشم و پرخاشگری .تهران :دانژه104 .1398 .ص .رقعی.
شابک.9786002502087 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :کنترل خشم ،روانشناسی
چکیده :گرچه احساس خشم تا حدی طبیعی است ،با این حال میتوان آن را به گونهای
مدیریت کرد که به پرخاشگری نینجامد .کتاب حاضر پس از بررسی هیجانها ،بر خشم
تمرکز میکند و دربارۀ علل و اسباب خشم و پرخاشگری به طور ملموس بحث میکند.
نویسنده مراحل خشم و پرخاشگری را توضیح میدهد و راههای پیشگیری از بروز و
مدیریت آن را نشان میدهد .انواع مدیریت و کنترل خشم ،و چگونگی مقابلۀ سالم با
برانگیزانندههای خشم و پرخاشگری در این کتاب آمدهاند.

 .44بیرامی ،منصور]...ودیگران[ .روانشناسی قلدری .تهران :آوای نور192 .1398 .ص.
وزیری .شابک.9786003094512 :
مخاطب :معلم /مشاور
کلمات کلیدی :نوجوانان ،روانشناسی ،رفتار اجتماعی
چکیده :قلدری رفتاری است که از فرم اجتماعی ،قوانین و عرف حاکم بر یک جامعه تبعیت
نمیکند و به نحوی با آسیبهای گوناگونی نیز همراه است .کتاب حاضر با نگاه علمی به
مسئله قلدری در مدرسه سعی دارد تأثیرپذیری آن را از محیط خانواده ،مدرسه و ارتباط
معلم -دانشآموز با تکیه بر شواهد پژوهشی بررسی کند .کتاب در ده فصل ،ضمن نگاهی
به دوره نوجوانی و ویژگیهای این دوره ،ابعاد این رفتار را مورد مطالعه قرار میدهد.

 .45اسمیت ،مارک /فیرث ،جاناتان .روانشناسی یادگیری و آموزش :جدیدترین نظریهها،
پژوهشها و کاربردها در حوزه کالس درس .سیدنادر آزادصفت ]...ودیگران[ .تهران :آوای
نور320 .1398 .ص .وزیری .شابک.9786003095052 :
مخاطب :معلم /مشاور
کلمات کلیدی :روانشناسی یادگیری ،آموزش و پرورش ،خالقیت ،حافظه
چکیده :کتاب حاضر در هشت فصل به توصیف اصول کلیدی روانشناسی در حوزه آموزش
و پرورش پرداخته و کاربرد آنها را در تدریس و یادگیری مورد کاوش قرار داده است.
فصلهای هشتگانه کتاب از این قرار است :حافظه و درک؛ شناخت؛نظریههای خویشتن؛
خالقیت؛ هیجانات؛ تابآوری ،سرزندگی و ثبات قدم؛ انگیزش و یادگیری مستقل.
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 .46میرخانی ،سیدرضا .لقمه :روانشناسی کنکور .تهران :مهر و ماه نو176 .1398 .ص.
جیبی .شابک.9786003174184 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوازدهم ،انسانی
کلمات کلیدی :روانشناسی
چکیده :کتاب حاضر که برای دانشآموزان پایه دوازدهم رشته انسانی قابل استفاده
است ،درسنامهای جامع دارد که تمام نکات مهم هر درس به صورت جدول ،نمودار
و شکل در آن آمدهاند .همینطور شامل پرسشهای چهار گزینهای است که کاربرد
آموختههای هر درس را به مخاطب نشان میدهند .محتوای کتاب در هشت درس ارائه
شدهاست و پرسشها در انتهای هر فصل آمدهاند.

 .47رضاپور ،تارا /اختیاری ،حامد .مجموعه باشگاه مغز :کنترل و مدیریت :تمرکز،
یادگیری ،احساسات ،تمایالت و تصمیمات .تهران :مهرسا312 .1397 .ص .رقعی.
شابک.9786009890347 :
مخاطب :معلم /مشاور
کلمات کلیدی :کنترل ،مدیریت ،تمرین
چکیده :کتاب حاضر چهارمین عنوان از مجموعه «باشگاه مغز» که با هدف تقویت
عملکردهای مغزی تألیف شده است .در این کتاب که برای شانزده جلسه (پله) طراحی
شده است ،خواننده باید بکوشد تمرینهای پیشبینی شده را به ترتیب و پله به پله
انجام دهد .مؤلف مدعی است که تمرینات و آموزشهای کتاب ،به نزدیکی هرچه
بیشتر چالشهای مغزی و واقعیتهای زندگی روزمره کمک میکنند .تمرینهای هر
جلسه ،شامل دو نوع «تمرینات فعالسازی» و «تمرینات تثبیت» هستند که با پیشرفت
جلسات ،پیچیدهتر میشوند.

ریاضی
 .48چن ،یانگ شنگ .روش نقاط جرمی در حل مسائل هندسه .هوشنگ شرقی .تهران:
مبتکران96 .1398 .ص .وزیری .شابک.9789640729007 :
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :هندسه
چکیده :روش استفاده از نقاط جرمی یکی از تکنیکهای حل مسائل هندسی بهشمار
میرود .این کتاب از نخستین کتابها در این زمینه است و کارامدی روش االکلنگ را
در حل مسائل متعددی از آزمونهای مهم و مشهور ریاضی نشان میدهد .کتاب پنج
فصل دارد که عبارتاند از :مفاهیم اولیه و ویژگیها؛ کاربرد مستقیم نقاط جرمی؛ حذف
پارهخطها؛ انشعاب نقاط جرمی؛ مسائل طول و سطح.
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 .49سیدموسوی ،سیدحسین .مباحثی در ریاضیات گسسته سال دوازدهم .تهران:
مبتکران396 .1398 .ص .رحلی .شابک.9789640722671 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :ریاضیات ،تکالیف درسی ،مواد درسی
چکیده :کتاب پیشرو در هجده بخش به فصلهایی از کتاب درسی ریاضیات گسسته
سال دوازدهم میپردازد .آموزش در این کتاب مبتنی بر شیوه پرسش و پاسخ است؛ یک
دانشآموز میپرسد و یک معلم پاسخ میدهد .نتیجه این بحثها و گفتوگوها به اثبات
یک قضیه ،یا حل مسئله ختم میشود و خواننده درمییابد که یک کتاب اثبات چگونه
ساخته میشود؛ یا برای حل یک مسئله با چه زاویههایی میتوان به موضوع نگریست.

زبان و ادبیات فارسی
 .50سبطی ،هامون .آرایههای ادبی .تهران :دریافت320 .1398 .ص .وزیری .شابک:
.9786006193892
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوازدهم علوم انسانی
کلمات کلیدی :شعر فارسی ،علم بیان ،صنایع ادبی
چکیده :آرایههای ادبی در زبان فارسی بسیارند و شناخت آنها برای جویندگان دانشهای
ادبی الزم است .کتاب حاضر به آرایهها و مباحث اصلی علم بیان میپردازد .نویسنده در
ابتدا تعریفی ساده از هر آرایه آورده است .سپس با انواع مثالها کوشیده است مطلب
را در ذهن خواننده ثبت کند .از آوردن مثالهای تکراری پرهیز کرده و نمونههایی از شعر
معاصر را مثال زده است .آرایهها در دو فصل کلی آرایههای لفظی و معنوی ارائه شدهاند
و فصل سوم کتاب نیز نگاهی به علم بیان و انواع تشبیه و استعاره ،مجاز و کنایه انداخته
است.

 .51اعتصامی ،پروین .پروین اعتصامی مثنویها و قطعات .تهران :پرنیان اندیش.1398 .
332ص .رقعی .شابک.9786008239444 :
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :شعر فارسی ،شاعران
چکیده :پروین اعتصامی شاعری ایرانی است که از او به عنوان مشهورترین شاعر زن یاد
کردهاند .کتاب حاضر شامل شعرهای پروین است .در ابتدا شرح مختصری از زندگی پروین
آوردهاست .سپس مثنویها و قطعات پروین آمدهاند .برای هر بخش و هر شعر وزن
عروضی آن نیز ذکر شدهاست.
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 .52غفارزادگان ،داوود .خرده مینا بر خاک :امروز و دگر روز و سوم روز :برگزیده
تذکرةاالولیا .تهران :کتاب نیستان96 .1397 .ص .رقعی .شابک.9786222080426 :
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :سرگذشتنامهها ،آثار ادبی
چکیده :امروز و دگر روز و سوم روز یکی از عناوین مجموعه «خرده مینا بر خاک» است
که با هدف بازخوانی شاهکارهای نثر کهن فارسی شکل گرفته است .در این گزیده که
برگرفته از کتاب تذکرةاالولیا اثر گرانسنگ عطار نیشابوری است و در آن زندگی  72نفر
از بزرگان را روایت کرده است ،به نقل برشهایی از زندگی و سخنان پانزده تن از مشایخ
بسنده کرده است.

 .53غفارزادگان ،داوود .خرده مینا بر خاک :به رنگ طاووس به رنگ کالغ :اسرارالتوحید.
تهران :کتاب نیستان84 .1397 .ص .رقعی .شابک.9786222080402 :
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :شاعران ،زندگینامهها ،پند و اندرز
چکیده :به رنگ طاووس به رنگ کالغ یکی از عناوین مجموعه «خرده مینا بر خاک»
است که با هدف بازخوانی شاهکارهای نثر کهن فارسی شکل گرفته است .این کتاب
گزیدهای از کتاب گزیدهای از کتاب «اسرارالتوحید» است که محمد بن منور ،نوهی شیخ
ابوسعیدابوالخیر آن را دربارة زندگی و احواالت پدربزرگش نوشته است .کتاب در سه
فصل تنظیم شده است :طعم وقت شامل اطالعاتی از زندگی شیخ؛ به رنگ طاووس به
رنگ کالغ :شامل حکایاتی گزیده از زندگی او؛ و روز امروز :شامل جمالتی از شیخ و از
جمله« :خلق از آن در رنجاند که کارها پیش از وقت میطلبند».

 .54غفارزادگان ،داوود .خرده مینا بر خاک :گلستانخوانی برای کمحوصلهها .تهران:
کتاب نیستان88 .1397 .ص .رقعی .شابک.9786222080433 :
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :حکایت ،پند و اندرز ،شاعران ،نثر مسجع
چکیده :گلستانخوانی برای کمحوصلهها یکی از عناوین مجموعه «خرده مینا بر خاک»
است که با هدف بازخوانی شاهکارهای نثر کهن فارسی شکل گرفته و در آن  85حکایت
از گلستان گزیده شده است و مؤلف هرجا که الزم بوده کلمات دشوار حکایتها را
معنی کرده است .کتاب بهجز دیباچه کوتاهی دربارة زندگی سعدی و فهرست منابع مورد
استفاده خود ،دو فصل کوتاه دیگر برای کتاب در نظر گرفته است که شامل تکبیتهای
ماندگار و نکتههای نغز برگرفته از گلستان است.
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 .55غفارزادگان ،داوود .خرده مینا بر خاک :ناز و نیاز :گزیده مقاالت شمس .تهران :کتاب
نیستان68 .1397 .ص .رقعی .شابک.9786222080440 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :زندگینامهها ،حکایت
چکیده :ناز و نیاز یکی از عناوین مجموعه «خرده مینا بر خاک» است که گزیدهای از
مقاالت شمس تبریزی را در سه فصل به خوانندگان ارائه داده است :بخش نخست
آفتاب و مهتاب :شامل روایتهای شمس درباره خود و زندگیاش؛ بخش دوم :دست در
زیر زنخ :شامل گفتههای تأمل برانگیز شمس از نگاه یک داستاننویس و بخش سوم،
شتر بر بام :شامل تمثیلها و حکایتهایی که شمس تعریف کرده است و پیش از همه،
پیشگفتاری دربارة معرفی اجمالی شمس به خواننده.

 .56عبید زاکانی ،عبیدهللا .دیوان قصاید و قطعات عبید زاکانی .تهران :پرنیان اندیش.
154 .1398ص .رقعی .شابک.9786008239499 :
مخاطب :دانشآموز /معلم /دانشجومعلمان
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی:
چکیده :عبید زاکانی از شاعران طنزپرداز معروف قرن هشتم هجری است .منظومۀ «موش
و گربه» از او مشهور است .کتاب حاضر پس از معرفی مختصری دربارۀ عبید و شعر او،
اشعار او را در چند بخش آورده است .ابتدا منظومۀ موش و گربه و سپس عشاقنامه.
پس از آن ،غزلیات ،رباعیات ،قصاید ،قطعات ،مثنویها ،ترکیبها ،ترکیب و ترجیعبند او
آمدهاند .در هر بخش ،برای هر شعر وزن عروضی آن نیز ذکر شدهاست.

 .57عنبرستانی ،سعید .لقمه طالیی :حفظیات علوم و فنون ادبی دهم ،یازدهم،
دوازدهم .تهران :مهر و ماه نو272 .1398 .ص .جیبی .شابک.9786003174245 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :تاریخ ادبیات ،صنایع ادبی
چکیده :کتاب حاضر شامل خالصۀ تمام مباحث حفظی کتابهای درسی علوم و فنون
ادبی است .بخشهای آن عبارتاند از :تاریخ ادبیات؛ سبکشناسی شامل جدولهای
هدفمند تحلیل متون؛ زیباییشناسی شعر و آرایههای ادبی در قالب عبارتهای کوتاه؛
موسیقی شعر با طرح دو موضوع قافیه و عروض .فهرست آثار علوم و فنون ادبی  1و2
و ،3و فهرست واژگان و کنایات نیز در انتهای کتاب آمدهاند.
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 .58صابریان ،فرشته .مینیمیکروطالیی :آرایههای ادبی کنکور .تهران :بینالمللی گاج.
352 .1398ص .جیبی .شابک.9786220301806 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوازدهم
کلمات کلیدی :ادبیات فارسی ،صنایع ادبی
چکیده :آرایههای ادبی از موضوعات کاربردی ادبیات محسوب میشوند .کتاب حاضر ،به
منظور جمعبندی آموختههای ادبی دورۀ متوسطه ،ابتدا به طور مختصر اصطالحات ادبی
را توضیح میدهد .سپس قالبهای شعری فارسی و آرایههای ادبی را میآورد .در بخش
سوم نیز فهرست تمام کنایات کتابهای درسی فارسی دورۀ متوسطه را آورده است .در
هر مبحث ،تستها و سؤاالت مربوط را نیز برای تمرین و تکرار بیشتر درس آورده است.
بخش آخر کتاب نیز تستهای کنکوری است.

زبان های خارجی
 .59کریستنسن ،پائولینا]...ودیگران[ .آموزش زبان آلمانی  .For Dummiesشادی
حسنپور .تهران :آوند دانش366 .1398 .ص .وزیری .شابک.9786226661409 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :آموزش مکالمه ،آموزش و یادگیری ،زبان خارجه
چکیده :ما در روزگار جالبی زندگی میکنیم ،دورهای که میتوانیم با هر کسی در هر جای
دنیا ارتباط برقرار کنیم .ما به مدد جهانی شدن و فنآوری به تدریج با افراد بسیاری ارتباط
برقرار میکنیم .در نتیجه ،دانستن حداقل چند لغت به یک زبان مانند انگلیسی ،آلمانی
و یا فرانسوی تبدیل به ابزاری بیش از پیش حیاتی شده است .کتاب آموزش زبان آلمانی
در بیست و یک فصل به آموزش لغات پرکاربرد ،اصطالحات مورد نیاز ،گرامر ،تلفظ صحیح
لغات و ...میپردازد و میتواند مورد استفاده افراد مبتدی عالقمند قرار گیرد.

زمین شناسی
 .60باندیوپادهیای ،جایانتا .آب ،بومسازگانها و جامعه :تالقی رشتهها .ویدا
نوشینفر .تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات294 .1396 .ص .رقعی .شابک:
.9786004520676
مخاطب :والدین /معلم
کلمات کلیدی :آب ،راهبردهای توسعه ،جامعهشناسی
چکیده :در تمرین جهانی «ارزیابی هزاره بومسازگان (اکوسیستم)» ،مشکالت پیشروی
بشر برای وارد کردن خدمات بومسازگان در حوزه سیاستگذاری آب ،به خوبی مطرح شده
است .نیاز به ایجاد تغییر در مفهوم سنتی و تقلیلگرای آب به عنوان یک سهم ،به چیزی
فراگیر همچون یک جریان ،واضح و روشن است .بنابراین ،سامانههای آب نیازمند مدیریت
راهبردی مناسبی هستند تا از مفهوم جدید آب حمایت کنند و آن را ارتقا بخشند.

25

 .61امسل ،شری 365 .راه سبز زیستن برای نوجوانان .بهرام معلمی .تهران :شرکت
انتشارات فنی ایران176 .1397 .ص .رقعی .شابک.9786004770132 :
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :محیط زیست ،مسئولیتپذیری ،بازیافت زبالهها
چکیده :کتاب حاضر بازیها و فعالیتهای سرگرمکننده و آموزندهای دربارۀ حفظ
محیطزیست دارد که باید به تنهایی یا با خانواده انجامپذیرند .راهنماییها و توصیههایی
برای هر روز سال و فعالیتهایی برای خانه و مدرسه در کتاب آمدهاند .سه «باز»
معجزهآسا (باز مصرف ،بازیافت و بازکاهی پسماند) در کتاب شرح داده شدهاند تا در
نهایت مخاطب به راهکارهایی عملی برای حفظ محیطزیست برسد.

زیست شناسی
 .62مکا ،استیون تی .بیومکانیک  .Dummies Forالهام شیرزاد]...ودیگران[ .تهران :آوند
دانش388 .1398 .ص .وزیری .شابک.9786008668770 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :علوم زیستی ،فعالیتهای حسی  -حرکتی ،ورزش
چکیده :حرکتشناسی علمی است که به مطالعه حرکت میپردازد .بیومکانیک بخش مهمی
از حرکتشناسی است .در واقع بیومکانیک فصل مشترک علم بیولوژی و علم مکانیک
است ،مفهوم بیومکانیک با علوم مختلفی در ارتباط است ،از جمله بیولوژی و پزشکی
ورزشی ،ارگونومی و علوم مهندسی همچنین ریاضیات نقش مهمی در بیومکانیک ایفا
میکند .بررسی نیرو به عنوان عامل تغییر حرکت ،بررسی عوامل حرکت خطی و چرخشی،
بیومکانیک استخوان و مطالب مرتبط با اعصاب در بیومکانیک از جمله مطالبی است که در
این کتاب به آن پرداخته میشود.

 .63پناهی شایق ،علی .جمعبندی زیستشناسی .تهران :مهر و ماه نو536 .1398 .ص.
رقعی .شابک.9786003174894 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم ،تجربی
کلمات کلیدی :زیستشناسی ،آزمونها ،کنکور سراسری دانشگاهی
چکیده :کتاب پیشرو در مسیر آمادگی برای کنکور تألیف شده است .کتاب ضمن آوردن
مباحث درسی زیستشناسی در سه پایه دهم ،یازدهم و دوازدهم ،برای هر فصل ابتدا
نکات مهم کنکوری را نوشته ،سپس هر فصل را با دو دستة آزمون شامل چند آزمون عبارت
(درست و نادرست و انتخاب گزینه صحیح) و پنج آزمون چهارگزینهای پایان رسانده است.
در بخش پایانی کتاب پیوستی گنجانده شده است که خواننده با ویژگیهای مهم همه
جاندارانی که اسامی آنها در کتاب درسی آمده ،آشنا میشود.
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 .64زارعی ،حمیدرضا .خط ویژه :زیستشناسی جامع(جلد دوم) .تهران :بینالمللی گاج.
192 .1398ص .رحلی .شابک.9786220302599 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوازدهم ،تجربی
کلمات کلیدی :زیستشناسی ،آزمونها ،تمرینها
چکیده :این کتاب شرح کاملی از درسها و مبانی مهم درس زیستشناسی پایۀ دوازدهم
رشتۀ علوم تجربی در آزمون سراسری را بیانمیکند .عبارتها و اصطالحات کاربردی در
آن ارائه شدهاند .چکیدهای کامل از مباحث درس زیستشناسی ،به همراه درسنامههای
تشریحی ،نمودارهای آموزشی و آزمون جمعبندی ،محتوای کتاب را تشکیل میدهند.

 .65کمالی ،کامران .راهنمای میدانی :راهنمای میدانی خزندگان و دوزیستان ایران.
تهران :ایرانشناسی410 .1397 .ص .پالتویی .شابک.9786008351146 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :جانورشناسی ،راهنمای آموزشی
چکیده :در زبان فارسی ،به جانورانی «خزنده» گفته میشود که هنگام حرکت شکم خود
را روی زمین میکشد .سطح بدن خزندگان پوشیده از فلس و سپر است .این ویژگی یکی
از تفاوتهای ظاهری اساسی بین دوزیستان و خزندگان به حساب میآید .دوزیستان
مهرهدارانی هستند که از نظر تکامل بین ماهی و خزندگان قرارگرفتهاند .کتاب خزندگان
و دوزیستان ایران به معرفی  254گونه از خزندگان و 21گونه از دوزیستان که در ایران
زندگی میکنند میپردازد .این معرفی شامل تصاویر ،پراکنش جهانی ،پراکنش در ایران،
مشخصات فیزیکی شامل رنگ ،اندازه ،فراوانی ،وضعیت حفاظتی ،زادآوری (تولید مثل) و
تغذیه آنها میباشد.

 .66نامجو ،انسیه .ساعت بدن .مشهد :ضریح آفتاب120 .1398 .ص .وزیری .شابک:
.9786004762793
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :علوم زیستی ،جانوران و گیاهان
چکیده :در میسر تکامل موجودات زنده اعم از گیاه ،جانور و حتی انسان اعمال حیاتی
به گونهای زمانبندی شدهاند که با وقایع طبیعی مانند گردش زمین به دور خود و به دور
خورشید بیشترین هماهنگی را داشته باشند .در این راستا چرخههای حیاتی شبانهروزی،
ماهانه ،ساالنه و ..شکل گرفتهاند .در این کتاب خواننده با انواع ضرب آهنگهای فوق
آشنا میشود به فواید و مزایای آنها پی میبرد .اساس مولکولی ساعتهای زیستی،
پیامدهای ایجاد اختالل در این ساعتها(به عنوان آلودگی نوری) و هماهنگی ساعت بدن
انسان با اواقات شرعی موضوعات دیگری هستند که مؤلف به آنها پرداخته است.
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 .67عیسایی ،محمد /شهابی ،بهروز .لقمه طالیی :زیست ترکیبی کنکور .تهران :مهر و
ماه نو320 .1398 .ص .جیبی .شابک.9786003173972 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم ،تجربی
کلمات کلیدی :آزمونها ،تمرینها ،کنکور سراسری دانشگاهی
چکیده :مؤلفان کتاب مدعیاند که بین  40تا  60درصد از سؤالهای کنکور ترکیبیاند و
این کتاب را با این هدف تألیف کردهاند که خوانندگان قادر باشند به پرسشهای ترکیبی
پاسخ دهند .کتاب حاضر در سه فصل تنظیم شده است :یوکاریوتها و پروکاریوتها،
مواد شیمیایی و متفرقه.

 .68کیشانی فراهانی ،محمد /نجفی راشد ،مریم .مینیمیکروطالیی :زیستشناسی
یازدهم .تهران :بینالمللی گاج432 .1398 .ص .رقعی .شابک.9786220303428 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم ،تجربی
کلمات کلیدی :زیستشناسی ،آزمونها ،تمرینها
چکیده :کتاب به دنبال تبیین مباحث و نکات کتاب درسی زیستشناسی پایه یازدهم
است .هر مبحث با یک پرسش چهارگزینهای آغاز میشود .در بخش دوم ،نکات آموزشی
مربوط به درس ،به صورت چکیده و دستهبندی شده ارائه میشود و در بخش آخر نیز بر
اساس نکات گفته شده ،پرسش آغازین مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .کتاب همچنین
به منظور تمایز بخشیدن به بخشهایی از متن ،از رنگ و البته تصویر بهره زیادی گرفته
است.

 .69هیات مؤلفان 40 .استاد :نانوزیپ زیستشناسی دوازدهم از نگاه  40استاد .تهران:
نانو208 .1398 .ص .وزیری .شابک.9786226357180 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوازدهم ،تجربی
کلمات کلیدی :اطالعات ،کنکور سراسری دانشگاهی ،زیستشناسی
چکیده :کتاب حاضر که آن را در هشت فصل میخوانید ،مجموعه پرسشهایی است که
چهل استاد زیست شناسی ،برای پایه دوازدهم تألیف و همراه با پاسخ نامه تشریحی
عرضه کردهاند .موضوعات ارائه شده در این کتاب عبارتند از :مولکولهای اطالعاتی،
جریان اطالعات در یاخته ،انتقال اطالعات در نسلها ،تغییر در اطالعات وراثتی ،از ماده
به انرژی ،از انرژی به ماده ،فناوریهای نوین زیستی و رفتارهای جانوران.
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شــعر
 .70توالئی ،حسین .باران در خودم میبارد .تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
36 .1398ص .رقعی .شابک.9786004368056 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :انواع ادبی ،شعر نو ،ادبیات نوجوانان
چکیده :کتاب حاضر مجموعهای از اشعار در قالب شعر نو است .شاعر شعرها را به پدرش
که از دنیا رفته است ،تقدیم میکند .او دستهای باد را پُر از یادگار پدر میبیند ،بادی که
بیدرنگ میرود و یاد پدر را با خود میبرد .شاعر غروب پنجشنبهای را به تصویر میکشد
که با دیسی پُر از سیب بر مزار پدر حاضر شده است و گویی با او قرار دارد؛ اما خبری از
پدر نیست ،مگر نامش بر سنگ و غم سنگین شاعر که عمیقتر میشود .شاعر پدرش را در
پیراهنی از کلمات تصور میکند ،روی اعالمیههایی که در گوش دیوارها پچپچ میکنند که
دست پدر از دنیا کوتاه شده است....

 .71توالئی ،حسین .زباندرازی زبالهها .تهران :شرکت انتشارات فنی ایران.1397 .
48ص .رقعی .شابک.9786004770408 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :انواع ادبی ،شعر نو ،محیط زیست
چکیده :این کتاب شامل اشعار کوتاهی است که برای حفاظت از زمین ،دریاها ،درختها
و هوا سروده شده است .شاعر از صدای وحشتناک ارهها میگوید که درختها را قطع
میکنند .درخت به زمین میافتد؛ اما النه پرنده را محکم در دستانش نگه داشته است.
ماهیها و قورباغهها وحشتزده هستند؛ زیرا شنیدهاند که قرار است از فردا لولهای کثیف،
سیاهیهای درونش را به رودخانه بریزد .شعر دیگری از خرابی حال هوا میگوید ،از اینکه
هوا مسموم شده و کبود است .او را به بیمارستان میبرند و بعد هم به اتاق عمل و....

شیمی
 .72گلستانیان ،نعمتهللا .دانشنامه موضوعی دانش و فناوری :شیمی و عنصرهای
شیمیایی .تهران :میچکا118 .1398 .ص .رحلی .شابک.9786222520991 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :المپیاد ،فناوری و علوم تجربی
چکیده :علم عبارت است از شناخت روشمند جهان فیزیکی یا مادی که از راه مشاهده
و آزمایش حاصل میشود و فناوری با ابزار و روشهای اجرایی برنامهها سر و کار دارد.
کتاب حاضر جلد چهارم از دانشنامهای 9جلدی است که تلفیقی از دانش و فناوری
موضوعی را ارائه دادهاست .این جلد به موضوع «شیمی و عنصرهای شیمیایی» میپردازد؛
مفاهیمی مانند «عنصرهای شیمیایی ،جدول تناوبی عنصرها ،حالتهای ماده ،واکنشها
و ترکیبهای شیمیایی ».در پایان کتاب نیز اطالعاتی تکمیلی مثل عددها و یکاهای
اندازهگیری ،شکلهای هندسی و اختراعها آمدهاند.
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 .73گلستانیان ،نعمتهللا .دانشنامه موضوعی دانش و فناوری :مواد و فناوری .تهران:
میچکا112 .1398 .ص .رحلی .شابک.9786222521004 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :دانشنامه ،فناوری و علوم تجربی ،فناوری
چکیده :علم عبارتاست از شناخت روشمند جهان فیزیکی یا مادی که از راه مشاهده و
آزمایش حاصل میشود و فناوری با ابزار و روشهای اجرایی برنامهها سر و کار دارد .کتاب
حاضر جلد پنجم از دانشنامهای 9جلدی است که تلفیقی از دانش و فناوری موضوعی را
ارائه دادهاست .این جلد به موضوع «مواد و فناوری» میپردازد؛ مفاهیمی مانند «خواص
جامدات ،مواد موجود در محیطزیست انسان ،آهن ،مس ،نفت و پاالیش نفت ،گاز
طبیعی ،زغالسنگ و موتورهای جت ».در پایان کتاب نیز اطالعاتی تکمیلی مثل عددها و
یکاهای اندازهگیری ،شکلهای هندسی و اختراعها آمدهاند.

 .74فروزانفر ،اکبر[...ودیگران] .سیر تا پیاز :شیمی دوازدهم .تهران :بینالمللی گاج.
352 .1397ص .رحلی .شابک.9786220301844 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوازدهم ،ریاضی ـ فیزیک
کلمات کلیدی :پرسشها و پاسخها ،کنکور سراسری دانشگاهی ،امتحانات گزینهای
چکیده :این مجموعه شامل سه کتاب آموزش ،کنکور و امتحان است که در یک مجلد
گردآوری شده است .کتاب حاضر ،دومین جلد از «شیمی دوازدهم» است که به مباحث
فصلهای سوم و چهارم کتاب درسی میپردازد .در ابتدا ضمن آموزش کامل از هر مبحث،
در ادامه با ارائه بانک پرسشهای چهار گزینهای به همراه تمرین و مثالها ،به نیازهای
دانشآموزان پاسخ داده شده است.

عربی
 .75مالمحمدی ،مجید .قمریالغریب :قصة حیاةاالمامالرضاعلیهالسالم .رحیم کثیر.
تهران :بهنشر200 .1398 .ص .خشتی .شابک.9789640211144 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دوازدهم علوم و معارف اسالمی
کلمات کلیدی :داستانهای مذهبی ،آموزش زبان عربی
چکیده :دربارۀ زندگی امام رضا(ع) بسیار خوانده و شنیدهایم .کتاب حاضر داستانی است
دربارۀ زندگی امام هشتم که اصل آن به زبان فارسی نگاشته شده ،اما این کتاب ترجمۀ
عربی آن است .داستان تقریبا ً ساده است و خواندن آن به تقویت زبان عربی مخاطبان نیز
کمک بسیاری میکند.
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علوم اجتماعی
 .76محمدی اصل ،عباس .انتخاباتی از جنس دیگر :مشارکت زنان در انتخابات .تهران:
مؤسسه فرهنگی آرمان رشد236 .1398 .ص .رقعی .شابک.9786222430030 :
مخاطب :معلم /کارشناسان
کلمات کلیدی :زنان ،انتخاب ،نقش جنسیت ،حقوق مدنی و سیاسی
چکیده :این کتاب میکوشد از منظر جامعهشناسی سیاسی نشان دهد خواستگاه نظم
سیاسی مدرن چگونه بر مشارکت مدنی شهروندان زن و مردش استوار شدهاست و
سازمانهای اجتماعی و ارزشهای فرهنگی حاصل از این جریان چگونه بر عملکرد
سیاسی جامعه مؤثر واقع میشوند .مبادی توانمندسازی زنان برای مشارکت سیاسی
و چگونگی بهدستگیری سیاستگذاری و مدیریت تغییر الگوهای سیاسی ،فرهنگی و
اجتماعی توسط آنان ،از جمله مطالب کتاب است.

 .77سازمند ،داریوش .بزرگان روانشناسی و تعلیم و تربیت :میرزا حسن رشدیه بنیانگذار
مدارس نوین در ایران .تهران :دانژه160 .1398 .ص .پالتویی .شابک.9786002502117 :
مخاطب :معلم /کارشناسان
کلمات کلیدی :سرگذشتنامه ،تعلیم و تربیت
چکیده :کتاب حاضر یکی از مجلدات مجموعهای  120جلدی است که همۀ جلدهای آن با
فصلهای ثابت ،به بیان شیوۀ زندگی و شرایط خانوادگی یکی از بزرگان کشور اختصاص
دارد .در این جلد پیشینۀ خانوادگی ،کودکی و نوجوانی «رشدیه» ،شیوههای آموزشی او،
سفرش به بیروت و تحصیل در دارالمعلمین شرح دادهشدهاند .همچنین ،فصلهایی از
کتاب به تأسیس مدرسه در ایروان ،بازدید ناصرالدین شاه از مدرسۀ ایروان ،ابداع الفبای
صوتی ،بازگشت به تبریز و تأسیس مدرسه ،نوآوریهای رشدیه در انقالب مشروطه و
تألیفات رشدیه پرداختهاند.

 .78احمدی ،حسین .تاریخ فرهنگی :معرفتشناسی و روششناسی .تهران :سازمان
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی392 .1398 .ص .رقعی .شابک:
.9786001084652
مخاطب :معلم /کارشناسان
کلمات کلیدی :مطالعات فرهنگی ،فرهنگ ،تاریخ
چکیده :تاریخ فرهنگی حوزۀ جدیدی از معرفت در حیطۀ علوم اجتماعی و انسانی است
که به جنبههای پنهان زندگی انسانی توجه میکند .کتاب حاضر به مبانی معرفتشناسی و
روششناسی تاریخ فرهنگی پرداختهاست .در این کتاب دو نگرش تاریخی و انسانشناختی
با هم پیوند خوردهاند و از تاریخ بهعنوان بستر شناخت الگوهای رفتاری ،باورهای ذهنی و
امیال و آرزوهای آدمیان سخن گفتهشدهاست .مفاهیم کتاب در این فصلها دستهبندی
شدهاند :بررسی اجمالی تغییر و تحول در مفهوم فرهنگ و تعریف اجمالی آن از دیدگاه
دینی؛ چیستی ،چرایی و چگونگی شکلگیری و گسترش تاریخ فرهنگی؛ روششناسی
مطالعات فرهنگی و تاریخ فرهنگی.
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 .79عسگری ،علی .درآمدی بر کارنامه فرهنگی انقالب اسالمی .تهران :کانون اندیشه
جوان136 .1397 .ص .رقعی .شابک.9789642788460 :
مخاطب :معلم /کارشناسان
کلمات کلیدی :انقالب اسالمی ،سیاست ،تاریخ ایران
چکیده :بررسی دستاوردهای فرهنگی انقالب اسالمی و مقایسۀ آن با رژیم سابق،
کوششی است که این کتاب به خرج میدهد .نویسندۀ این اثر اعتقاد دارد شایسته است
عملکرد فرهنگی انقالب و نتایج فرهنگی آن در بوتۀ نقد منصفانه و مشفقانه قرار گیرد.
مباحث کتاب عبارتاند از :انقالب ،فرهنگ و تحول؛ انقالب اسالمی و تحوالت فرهنگی؛
انقالب اسالمی و چشمانداز آینده.

 .80جوکار ،علیقلی .درآمدی بر مطالعه بنیانها ،سازهها و نمودهای فرهنگ ملی ایران.
تهران :آثار فکر392 .1398 .ص .وزیری .شابک.9786008833567 :
مخاطب :معلم /کارشناسان
کلمات کلیدی :بنیانهای علم ،فرهنگ
چکیده :بنیانهای فرهنگی عبارتند از :اساسیترین الیههای شاخصهای فرهنگی جامعه
که سایر الیهها بر اساس آن شکل گرفته و روی آن قرار میگیرند .بنیانهای فرهنگی
شامل :هویت ملی ،عقالنیت ،عدالتطلبی ،اخالقگرایی و ...است .در این کتاب پس
از بررسی پیشینه بنیانهای فرهنگی ملی ایران ،متغیرهای اساسی فرهنگ ملی ایران،
متغیرهای اساسی فرهنگ ملی در سه دسته «بنیانها»« ،سازهها» و «نمودهای فرهنگ
ملی» بررسی میشود و مؤلفهها و شاخصهای عملیاتی هر دسته از این بنیانهای
فرهنگی سهگانه معرفی میگردد.

 .81دالتون ،پیتر .شاخصهای جهانی :پایگاه اجتماعی و منزلت معلمان .کیومرث
فالحی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان72 .1398 .ص .وزیری .شابک:
.9789640819685
مخاطب :معلم /کارشناسان
کلمات کلیدی :معلمان ،ارزشهای اجتماعی
چکیده :کتاب حاضر گزارش پژوهشی است دربارۀ پایگاه اجتماعی معلمان در جامعه.
بنیاد «وارکیجمز» یک نظرپرسی را در مورد  21کشور و هزار شرکتکننده انجام داد تا
پایگاه معلمان را ارزیابی کند و نتایج پژوهش را در اصالحات سیستمهای آموزشی بهکار
ببرد .برداشت جامعه نسبت به حقوق و پاداش معلمان ،کارگزاریهای معلمان و نظارت بر
آنها ،شاخص جهانی منزلت اجتماعی معلمان ،گزارش منزلت اجتماعی معلمان ،احترام
دانشآموزان به معلمان ،ادراک معلمان از دستمزد و پاداش ،نمایندگی و کنترل معلمان،
ادراک مردم از کیفیت نظام آموزشی و ادراک جهانی نسبت به اتحادیههای معلمان ،از
جمله مواردی هستند که در این کتاب بررسی شدهاند.
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 .82فرزندی ،عباسعلی .صدور انقالب از منظر امامخمینی(ره) .تهران :کانون اندیشه
جوان224 .1397 .ص .رقعی .شابک.9786001592300 :
مخاطب :معلم /کارشناسان
کلمات کلیدی :انقالب اسالمی ،سخنرانی ،تاریخ ایران
چکیده :صدور انقالب به معنای گسترش نفوذ اسالم در جهان و کاستن از سلطۀ
سرمایهداران و حکومتهای فاسد و ستمگر از اهداف همیشگی انقالب اسالمی بوده است.
برای درک درست موضوع ،باید در گام نخست با ویژگیهای انقالب اسالمی آشنا شد و در
وهلۀ بعد ،از اهداف و آرمانهای این انقالب صحبت کرد .کتاب میکوشد با تکیه بر دیدگاه
امام خمینی(ره) به عنوان معمار انقالب اسالمی ،اهمیت موضوع و چرایی صدور انقالب
را برای خواننده تبیینکند و سپس به شناساندن مبانی ،عوامل ،شیوهها و ابزارهای صدور
انقالب ،چه در بعد داخلی و چه خارجی ،بپردازد.

 .83زارعی توپخانه ،محمد .مدیر عامل زندگی :مدیریت مرد در خانواده و کارآمدی آن.
تهران :کانون اندیشه جوان ,بهنشر128 .1397 .ص .رقعی .شابک.9786001593161 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :شیوۀ زندگی ،مدیریت ،خانواده
چکیده :هر قدر به دموکراسی و حقوق بشر و از این دست ژستها قائل باشیم ،باز هم
مسائلی در خانواده رخ میدهد که یک نفر باید حرف آخر را بزند؛ اما اینکه چه کسی
«چشم قربان» پایانی را بگوید ،نوع خانواده را معلوم میکند؛ که مرد مدیر است یا زن.
کتاب مدیرعامل زندگی به موضوعاتی همچون دربارة مدیریت زندگی چه میدانیم ،دیدگاه
اسالم دربارة مدیریت مرد در خانواده ،آثار و مزایای مدیریت مرد خانواده میپردازد.

 .84اخوانکاظمی ،بهرام .نقد و ارزیابی گفتمانهای اجتماعی -سیاسی مطرح در جمهوری
اسالمی .تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی286 .1397 .ص.
رقعی .شابک.9786001081040 :
مخاطب :معلم /کارشناسان
کلمات کلیدی :نظامهای سیاسی ،سیاست ،تاریخ ایران
چکیده :این کتاب به نقد و ارزیابی گفتمانهای سیاسی و اجتماعی مطرح در جمهوری
اسالمی ایران از دوم خرداد  76تا  22خرداد  88پرداخته است .نویسنده با تبیین ،ارزیابی
و مقایسۀ دو گفتمان «اصالحطلبی» و «اصولگرایی عدالتخواه» کوشیده است دالیل
محوری و فرعی هر گفتمان را بازشناسد ،و تحلیل و آسیبشناسی کند.
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علوم تربیتی
 .85جرتونی ،اما .آزار کالمی :چگونه کودک را از آن در امان بداریم ،شناخت و پیشگیری.
نیوشا صدر .تهران :چترنگ60 .1398 .ص .رقعی .شابک.9786226220088 :
مخاطب :والدین /معلم /مشاور
کلمات کلیدی :بهداشت روانی
چکیده :آزار کالمی پدیدهای است که شاید هر کسی دچار آن باشد ،بدون آنکه خود از
آن باخبر باشد .کتاب حاضر به والدین و مربیان کمک میکند آزار کالمی را بشناسند،
دالیل آن را بفهمند ،و بدانند چگونه خود را از آزردن کالمی کودکان بازدارند و کودک را از
آسیبهای آزار کالمی در امان نگهدارند .مخاطب این کتاب با راهبردهای قابل استفاده
در مدارا با آزار کالمی و نیز آسیبهای روانی برخاسته از آن آشنا میشود.

 .86فرهمند ،نسیم .آموزش و نهادهای آموزش دختران در دوره قاجار .قم :یاس
بخشایش304 .1398 .ص .وزیری .شابک.9786008505990 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :آموزش و پرورش ،قاجاریان
چکیده :این کتاب آموزش دختران در مدارس دوره قاجار و نهادهای آموزشی مربوط به آنها
را مورد بررسی قرار میدهد .نگارنده ابتدا تحوالت آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی و جایگاه
تعلیم دختران را از زمان فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه مورد واکاوی قرار میدهد .در
ادامه ،عوامل مؤثر بر تحول نظام آموزشی ایران ،خصوصا ً فعالیتهای میسونرهای مذهبی
را گوشزد میکند و در پایان به بررسی تأثیرات انقالب مشروطه در شیوه دانشاندوزی
دختران همت میگمارد .تأثیرات سیاسی -اجتماعی و فرهنگی مدارس دخترانه در امور
جامعه دوره قاجار از موضوعالت جالب توجه در این کتاب به شمار میرود.

 .87کاترینآر ،ونتزل /ویگفیلد ،آلن .انگیزش در آموزش و پرورش :نظریه،
پژوهش و کاربرد .سعید قرهآغاجی .تبریز :هنر اول750 .1398 .ص .وزیری .شابک:
.9786007460771
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :انگیزه ،آموزش و پرورش ،تعلیم و تربیت
چکیده :در این کتاب ،که محصول سال  2009میالدی است ،نظریههای عمده انگیزش
در تعلیم و تربیت ارائه و پژوهشهای صورت گرفته در چارچوب نظری مربوط ،با رویکرد
انتقادی ،مرور شدهاند .همچنین در هر فصل تعدادی از برنامههای اصالحی و مداخلهای
با توجه به مبنی نظری و یافتههای تجربی مورد بررسی قرار گرفتهاند و پایان هر فصل
نیز ،به ارائه چشماندازهای پژوهشی آینده اختصاص یافته است.
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 .88متولی ،علیرضا .در ستایش تربیت نکردن :جلوههایی از زندگی و اندیشههای
عبدالعظیم کریمی .تهران :شرکت افست336 .1398 .ص .وزیری .شابک:
.9786009660186
مخاطب :معلم /مشاور
کلمات کلیدی :سرگذشتنامه ،آموزش و پرورش
چکیده :مستندسازی دغدغهها ،اندیشهها و تجربههای برخی از چهرههای ممتاز تعلیم
و تربیت ضرورتی است که این کتاب به آن پاسخ داده است .این کتاب از مجموعهای
چند جلدی ،دربارۀ زندگی عبدالعظیم کریمی و شامل سه بخش است :تجربۀ زیسته که
زندگینامۀ داستانی آقای عبدالعظیم کریمی است؛ گفتوگوها به شکل میزگرد با حضور
کارشناسان صاحبنظر؛ دستاوردها شامل سوابق آموزشی و علمی ،تألیفها و ترجمهها.

 .89سرکارآرانی ،محمدرضا .مدارس یادگیرنده مرآت :درسکاوی :ایدهای تازه برای
پژوهش در فرایند آموزش و یادگیری .افسانه حجتی طباطبائی .تهران :مؤسسه مدارس
یادگیرنده مرآت264 .1398 .ص .وزیری .شابک.9786229550038 :
مخاطب :معلم/کارشناسان
کلمات کلیدی :تدریس اثربخش ،یادگیری فعال ،معلمان ،فعالیتهای پژوهشی
چکیده :کتاب حاضر از هفت مقالۀ علمی _ پژوهشی بینالمللی ،نوشتۀ دکتر سرکارآرانی،
در موضوع درسپژوهی ،تشکیل شدهاست :چگونگی واکنش معلمان به اشتباهات
دانشآموزان در کالس درس و مدیریت این اشتباهات؛ گزارش درسکاوی یک درس
علوم پایۀ هفتم از سنگاپور؛ بررسی سنتهای آموزشی در فرهنگ دو کشور ایران و ژاپن
در درس ریاضیات؛ گزارش درسکاوی یک درس ریاضی ایرانی از منظر معلمان ژاپنی و
نقد معلمان ایرانی؛ نقدی بر یک مطالعۀ موردی درسپژوهی در ایران؛ بررسی مقایسهای
شباهتهای فرهنگی آموزش و در نهایت چگونگی پژوهش علمی و نظاممند معلمان
ژاپنی در کالس درس.

 .90زاهدیان ،عباس .مدیریت دانش و مستندسازی تجربیات مدیران (گامی در جهت
تعالی آموزش و پرورش) .مشهد :ضریح آفتاب176 .1398 .ص .وزیری .شابک:
.9786004762632
مخاطب :مدیر
کلمات کلیدی :مدیریت و سازماندهی ،تجربه ،آموزش و پرورش
چکیده :در این دوره پر تحول ،عنصر دانش به عنوان سرمایه معنوی و فکری سازمانها
از جمله سازمان آموزش و پرورش ،کلید اصلی موفقیت مدیران است .یکی از رویکردهای
مدیریتی نوین که آموزش و پرورش کنونی برای رسیدن به اهداف خود به آن نیاز دارد،
مدیریت دانش است .این کتاب که آن را در دو بخش میخوانید ،نویسنده به تشریح
و بررسی مدیریت دانش و تأثیر آن در تعالی آموزش و پرورش پرداخته است .مدیریت
دانش :تعاریف ،دیدگاهها ،نقشها و رهنمودها ،مدیریت دانش در عصر نوین ،انواع
دانش ،مکاتب مدیریت دانش ،مستندسازی تجربیات مدیران ،منابع یادگیری مدیران و
مدیریت دانش در مدارس ،از جمله موضوعات کتاب هستند.
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فلسفه و منطق
 .91غفاری قرهباغ ،سیداحمد .حکیم همهدان :زندگی و اندیشه ابنسینا .تهران :کانون
اندیشه جوان112 .1398 .ص .رقعی .شابک.9786001593512 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تفکر ،فلسفه ،معرفت شناسی
چکیده :گسترة تفکر و عقالنیت درباره هستی و جهان ،به درازای تاریخ بشری ،دارای تاریخ
و سابقه است ،زیرا عقالنیت برای انسان ،گوهر بسیار مهم و محوری تلقی شده است.
تالش و سعی وافر انسان برای زندگی عقالنی ،شاهد بر همین امر است .در این میان به
تفکر فلسفی به عنوان نمونه اعال در مطالعه در باب هستی و زندگی میتوان اشاره کرد،
ابنسینا از بزرگترین فیلسوفان جهان اسالم است ،عالوه بر دانش فلسفه ،در پزشکی
نیز تخصص داشت ،بر همین اساس ،در جهان غرب با لقب «امیر پزشکان» شناخته شده
است .کتاب حکیم همهدان به موضوعاتی همچون معرفتشناسی در فلسفه ابن سینا،
هستیشناسی در فلسفه ابنسینا ،خداشناسی فلسفی در اندیشه ابنسینا و نفسشناسی
در فلسفه ابنسینا میپردازد.

 .92خداداد حسینی ،احمد .مجموعه کتابهای جامع :فلسفه و منطق جامع نظام قدیم.
تهران :مشاوران آموزش368 .1398 .ص .رحلی .شابک.9786002182388 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم علوم انسانی ،یازدهم علوم انسانی ،دوازدهم علوم انسانی
کلمات کلیدی :آزمونها ،فلسفه ،تمرینها
چکیده :این کتاب شامل همۀ نکات و سؤاالت مربوط به درس فلسفه و منطق در کل دورۀ
دوم دبیرستان (دهم تا دوازدهم) است .درسنامهای بسیار مفصل شامل ریزهکاریها،
سینجیم(سؤاالت تستی) ،اشتباهات رایج در درس منطق ،سؤال تشریحی با ردپا ،متن
درسها و مفاهیم کتاب را آموزش میدهند و در پایان هر درس ،تستهایی شامل
دستگرمی و سؤاالت استاندارد آمدهاند.

 .93وکیلی ،محمدحسن .مکتب تفکیک :تاریخ و نقد .تهران :کانون اندیشه جوان.
260 .1397ص .رقعی .شابک.9786001591532 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :مکتبهای فلسفی ،نقد
چکیده :مکتب تفکیک از جریاناتی است که منکر عقل فلسفی و شهود عرفانی است و بر
پیراستهسازی معارف از دستاوردهای بشری تأکید میکند .کتاب حاضر با ارائۀ گزارشی از
تاریخ پیدایش این جریان ،مهمترین عقاید تفکیک در حوزۀ روششناسی و جهانبینی و
اعتراضهای آن را بر فلسفه اسالمی شرح میدهد و نقاط ضعف آن را به نقد میکشد.
گزارش و نقد آرای تفکیکیان در خداشناسی ،جهانشناسی ،انسانشناسی و معادشناسی
را نیز میآورد.
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فیزیک
 .94غالمی ،صمد .اخترشناسی پایه :آشنایی با منظومه شمسی .تهران :رمز (وابسته به
شرکت منظومه اندیشه خالقی)586 .1397 .ص .وزیری .شابک.9789648547740 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :سیارات ،منظومه شمسی ،زمین
چکیده :کتاب «آشنایی با منظومه شمسی» جلد دوم از مجموعه شش جلدی «اخترشناسی
پایه» محسوب میشود که مؤلف کوشیده است در این مجموعه سرفصلهای مباحث
نجوم مقدماتی را به عالقهمندان و از جمله شرکتکنندگان در المپیاد نجوم ارائه دهد.
در جلد دوم مجموعه ،قواعد حاکم بر ساختار سیارات و دیگر اجرام منظومهشمسی از
دیدگاه ریاضیاتی مورد بررسی قرار گرفته است .مباحث این جلد شامل هفت فصل ساختار
منظومه شمسی ،خورشید ،سیارات درونی ،زمین ،ماه ،سیارات بیرونی و سایر اجزای
منظومهشمسی است.

 .95غالمی ،صمد .اخترشناسی پایه :راهنمای یادگیری اخترشناسی پایه .تهران:
رمز (وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی)526 .1397 .ص .وزیری .شابک:
.9789648547726
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :نجوم ،ریاضیات
چکیده :کتاب «راهنمای یادگیری اخترشناسی پایه» جلد اول از مجموعه شش جلدی
«اخترشناسی پایه» محسوب میشود که مؤلف کوشیده است در این مجموعه سرفصلهای
مباحث نجوم مقدماتی را به عالقهمندان و از جمله شرکت کنندگان در المپیاد نجوم ارائه
دهد .در جلد اول مجموعه ،که با تأکید بر روابط ریاضی مقدماتی و اصول فیزیکی مربوط
به مباحث اساسی ستارهشناسی و محاسبات پایهای نجوم مقدماتی شکل گرفته ،مباحث
در شش فصل ریاضیات پایه ،قوانین نیوتن و کپلر ،مفاهیم حرکت در نجوم ،محاسبات
سیارهای ،محاسبات ستارهای و جهان در ابعاد بزرگ آورده شده است.

 .96غالمی ،صمد .اخترشناسی پایه :سحابیها و کهکشانها .تهران :رمز (وابسته به
شرکت منظومه اندیشه خالقی)564 .1397 .ص .وزیری .شابک.9789648547788 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :علم نجوم ،منظومه شمسی ،کهکشانها
چکیده :کتاب «سحابی و کهکشانها» جلد چهارم از مجموعه شش جلدی «اخترشناسی
پایه» محسوب میشود که مؤلف کوشیده است در این مجموعه سرفصلهای مباحث
نجوم مقدماتی را به عالقهمندان و از جمله شرکتکنندگان در المپیاد نجوم ارائه دهد.
در جلد پنجم مجموعه ،مباحث مربوط به شناخت آسمان ،مکانیک سماوی ،نقشهخوانی
و حاسبات مربوط به حرکت طاهری و واقعی اجرام سماوی مورد بررسی قرار گرفته
است .مباحث این جلد شامل هفت فصل نجوم قدیم ،سحابیها ،تشکیل کهکشانها،
تقسیمبندی کهکشانها ،کهکشان راه شیری ،کهکشانهای فعال و خورشیدهای کهکشانی
است.
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 .97غالمی ،صمد .اخترشناسی پایه :شناخت آسمان .تهران :رمز (وابسته به شرکت
منظومه اندیشه خالقی)666 .1397 .ص .وزیری .شابک.9789648547764 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :آسمان ،نجوم ،ریاضیات
چکیده :کتاب «آشنایی با منظومه شمسی» جلد پنجم از مجموعه شش جلدی «اخترشناسی
پایه» محسوب میشود که مؤلف کوشیده است در این مجموعه سرفصلهای مباحث
نجوم مقدماتی را به عالقهمندان و از جمله شرکتکنندگان در المپیاد نجوم ارائه دهد .در
جلد پنجم مجموعه ،مباحث مربوط به شناخت آسمان ،مکانیک سماوی ،نقشهخوانی و
حاسبات مربوط به حرکت طاهری و واقعی اجرام سماوی مورد بررسی قرار گرفته است.
مباحث این جلد شامل هفت فصل الگوهای ریاضی ،زمان ،تعیین مشخصات آسمان از
روی زمین ،آشنایی با نقشه آسمان ،تلسکوپ ها ،نجوم رادیویی و ابزار شناخت آسمان
است.

 .98پرو ،آتیال /میلی ،پاول .اختفاهای نجومی .تهران :رمز (وابسته به شرکت منظومه
اندیشه خالقی)96 .1397 .ص .وزیری .شابک.9789648547917 :
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :نجوم
چکیده :اختفای نجومی موضوعی در علم نجوم است که کتابهای چندانی دربارۀ آن و
اطالع زیادی از آن در دسترس نیست .این کتاب با بیان اختفاشناسی و چیستی اختفا
شروع میشود .انواع اختفا با ماه و ستارگان را شرح میدهد ،اختفاهای سیارهای و
سیارکی را توضیح میدهد ،مراحل مهم در هر پروژۀ اختفا ،نحوۀ پیشبینی اختفا و
نرمافزارهای مناسب آن را میگوید ،روش تحلیل اختفا با نرمافزار را بیان میکند و در
نهایت دربارۀ رصد اختفاهای سیارکی میگوید.

 .99ولفسون ،ریچارد .به زبان اینشتین .آرش ظهوریان پردل .تهران :مؤسسه فرهنگی
فاطمی268 .1398 .ص .وزیری .شابک.9786226011907 :
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایه تحصیلی :یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :فضا ،راهنمای آموزشی ،مواد درسی
چکیده :در این کتاب نویسنده کوشیده است در شانزده فصل با رهیافتی مفهومی و
تاریخی به نظریه « نسبیت» انیشتن بپردازد .نظریه نسبیت دو نظریه اصلی و معروف
نسبیت خاص و عام آلبرت انیشتن را در بر میگیرد .ایده اصلی این نظریه که کتاب آن
را تشریح کرده است ،آن است که زمان و فضا باهم مرتبط هستند نه جدا از هم و ثابت.
بخشی از فصلهای کتاب به این ترتیب موضوع بندی شدهاند :بحران در فیزیک ،کش
آمدن زمان ،زمین و آسمان متحرک ،سفر به درون سیاهچاله.
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 .100گلستانیان ،نعمتهللا .دانشنامه موضوعی دانش و فناوری :نیرو و حرکت .تهران:
میچکا164 .1398 .ص .رحلی .شابک.9786222521028 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :دانشنامه ،فناوری ،فناوری و علوم تجربی ،فیزیک
چکیده :کتاب حاضر جلد هفتم از دانشنامهای است در حوزۀ علمی و فناوری که اصل
آن به زبان انگلیسی است .این ترجمه در  14فصل ،عالوه بر مطالب متن کتاب اصلی،
اطالعات افزونتری را نیز در بردارد .این کتاب دربارۀ نیرو و حرکت ،نیروها ،انرژی پتانسیل
و جنبشی ،کار و انرژی ،و موضوعات فیزیکی مرتبط است .در پایان کتاب پیوستهایی به
اضافۀ اطالعات تکمیلی ،عددها و یکاهای اندازهگیری و شکلهای هندسی نیز آمدهاند.

 .101زیکلیک ،مایکل .فراگیری فعال نجوم .فرهاد ذکاوت .تهران :رمز (وابسته به شرکت
منظومه اندیشه خالقی)70 .1398 .ص .وزیری .شابک.9789648547924 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :منظومه شمسی ،علم نجوم
چکیده :نویسنده در این کتاب سعی کرده است در عرصه نجوم که یکی از شاخههای اصلی
رشته فیزیک است شیوه صحیح فراگیری نجوم را به عالقهمندان آموزش دهد .اندازه
زاویهای و فاصله ،مدلهای منظومه شمسی ،گرانش نیوتن ،اختالف منظر ستارهای،
قانون هابل و تابش زمینه کیهانی از جمله بیست و سه موضوع مورد بحث این کتاب
هستند و در کنار هر یک از موضوعات مطرح شده ،تصویر ،نمودار و جدولی ترسیم شده
است تا خواننده با توجه به آنها بتواند پاسخ پرسشهای مطرح شده را بدهد.

 .102اخوان اسکی ،فاطمه .کتاب کار فیزیک رشته ریاضی فیزیک و تجربی دوره دوم
متوسطه پایه یازدهم .آمل :اودیسه253 .1398 .ص .رحلی .شابک.9786226180474 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم ریاضی -فیزیک ،یازدهم علوم تجربی
کلمات کلیدی :فیزیک ،تمرینها
چکیده :تسلط بر مفاهیم و مباحث کتاب درسی فیزیک یازدهم به تمرین نیاز دارد .کتاب
کار حاضر پس از توضیح خالصۀ متن هر فصل از کتاب درسی ،نمونه مثالهایی را حل کرده
و نمونه سؤالهایی تشریحی و تستی را در انتهای فصل آوردهاست تا مخاطب دانشآموز
با تمرین بیشتر بتواند به مفاهیم کتاب درسی مسلط شود.
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 .103کارتونن ،هانو[...ودیگران] .مبانی نجوم .کامبیز خالقی]...ودیگران[ .تهران :رمز (وابسته
به شرکت منظومه اندیشه خالقی)760 .1398 .ص .وزیری .شابک.9789648547931 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :علم نجوم ،منظومه شمسی ،مسابقات علمی
چکیده :کتاب حاضر که در  23فصل تدوین شده است به گفته مترجمان با دو هدف
اصلی به زبان فارسی بازگردانده شده است :نخست گسترش نجوم علمگرا و دوم کمک
به گسترش مسابقات دانشآموزی نجوم .طبق یادداشت ناشر ،مؤلفان کتاب کوشیدهاند
مروری هر چند مختصر بر تمامی سرفصلهای دانش ستارهشناسی داشته باشند؛
بهطوری که با استفاده از دانش ریاضی و فیزیک دبیرستانی قابل فهم باشد .عالوه بر
این تالش شده است مفاهیم عمومی نجوم مانند منظومهشمسی و بحثهایی مقدماتی
حوزه اخترـ زیستشناسی نیز به خواننده معرفی شود.

 .104غالمی ،صمد .مسائل خالقانه نجوم و اخترفیزیک :قوانین ستارهها ،کهکشانها و
کیهانشناسی .تهران :رمز (وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی)476 .1397 .ص.
وزیری .شابک.9789648547818 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :قوانین ،کهکشانها ،نجوم
چکیده :این کتاب دومین جلد از کتاب دو جلدی «مسائل خالقانه نجوم و اختر فیزیک»
است که با هدف ایجاد آمادگی در دانشآموزان شرکت کننده در المپیادهای علمی و نجوم
است .در کتاب حدود  700مسئله مورد بررسی قرار گرفته و حل شده است .جلد دوم
کتاب شامل دو بخش است که هر بخش خود به سه فصل قوانین ستارهها ،سحابیها و
کهکشانها و کیهانشناسی تقسیم میشود .در بخش اول مسائل مربوط طرح و در بخش
دوم مسائل حل شده است.

 .105غالمی ،صمد .مسائل خالقانه نجوم و اخترفیزیک :مقدمات ریاضی ،اخترفیزیک و
نجوم عملی .تهران :رمز (وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی)474 .1397 .ص.
وزیری .شابک.9789648547795 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :نجوم ،فیزیک ،قوانین
چکیده :این کتاب نخستین جلد از کتاب دو جلدی «مسائل خالقانه نجوم و اختر فیزیک»
است که با هدف ایجاد آمادگی در دانشآموزان شرکت کننده در المپیادهای علمی و
نجوم است .در کتاب حدود  700مسئله مورد بررسی قرار گرفته و حل شده است .جلد
اول کتاب در دو بخش تدوین شده است و هر بخش شامل سه فصل ریاضیات مقدماتی،
قوانین نیوتن و کپلر و نجوم عملی است .در بخش اول مسائل مربوط طرح و در بخش
دوم مسائل حل شده است.
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 .106استلی ،دیل .مقدمهای بر اخترفیزیک نوین .فرهاد ذکاوت ،کامبیز خالقی .تهران:
رمز (وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی)364 .1397 .ص .رحلی .شابک:
.9789648547696
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :فیزیک ،نجوم
چکیده :اخترفیزیک تمام جنبههای فیزیک را به تصویر میکشد .این کتاب کوشیده است
با ابزارهای سادۀ ریاضی ،دریچۀ شناخت اخترفیزیک مدرن را به روی مخاطب باز کند.
کتاب حاضر جلد دوم از مجموعهای چهار جلدی محسوب میشود .این جلد فصلهای 11
تا  18کتاب اصلی (اخترفیزیک) را در برمیگیرد و برای دانشآموزان شرکتکننده در مرحلۀ
سوم و جهانی المپیاد نجوم و اخترفیزیک مناسب است« .خورشید ،محیط میانستارهای
و تشکیل ستاره ،تپش ستاهای و سرنوشت ستارگان پر جرم» از جمله مباحث کتاب
هستند.

 .107پیوندزنی ،مهدی .نجوم :علم شناخت .قم :رصدگر دانش112 .1398 .ص .وزیری.
شابک.9786009763641 :
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :علم نجوم ،نجوم ،کتابهای مذهبی
چکیده :آسمان و زیباییهای مسحورکننده آن انسان را به خود جذب کرد و علم نجوم را
شکل داد .در این کتاب ،نجوم علمی تجربی است که محیط پیرامون را بررسی میکند.
شناختنامه نجوم ،تاریخنگار نجوم ،اجرام شاخص آسمان ،تجهیزات رصد ،مختصات
سماوی ،سامانۀ خورشیدی ،کیهانشناسی ،کیهانزایی و باالخره نجوم قرآن از فصلهای
این کتاب هستند.

قرآن
 .108حجتی ،سیدمحمدباقر .اسبابالنزول :کاوشهایی در علوم قرآنی .تهران :دفتر
نشر فرهنگ اسالمی320 .1398 .ص .وزیری .شابک.9789644309670 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :علوم قرآنی ،قرآن ،شناخت
چکیده :کتاب حاضر شرحی است بر اسبابالنزول .این کتاب عالوه بر در برداشتن آرا و
نوشتههای سیوطی ،سیستم و ترتیب ویژهای دارد و عالوه بر آرای اهل سنت ،نظریات
شیعه نیز در آن منعکس شدهاست تا نیازهای فریقین را در زمینۀ مسائل مربوط به
اسبابالنزول پاسخ دهد.
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مبانی علم رایانه
 .109حسینی ،سیدبشیر /ساقیان ،طاها .فالوورربایی در روز روشن .تهران :کانون اندیشه
جوان188 .1398 .ص .رقعی .شابک.9786001593550 :
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :مهارتهای اجتماعی ،شبکههای اجتماعی
چکیده :تولید محتوا به عنوان یکی از اساسیترین مهارتهای موجود در فضای مجازی
است .در حقیقت این محتواست که همه چیز را گرد خودش جمع میآورد .مهمترین
بخشهای تکرار شده در این کتاب عبارتند از :یک جرعه شاعری با جام دیگری به منظور
تلطیف محتوا ،چند لحظه درنگ برای ایجاد فرصتی به منظور اندیشیدن و تحلیل کردن،
حقیقت مجازی تالش برای درک بهتر از وضعیت دنیای مجازی ،چند قدم بیشتر ،مشت
از خروار ارائه مثالهایی از آنچه در شبکههای اجتماعی درحال اتفاق افتادن است.

 .110حسینی ،سیدبشیر /ساقیان ،طاها .الیک ممنوع .تهران :کانون اندیشه جوان.1397 .
168ص .رقعی .شابک.9786001593246 :
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایه تحصیلی :دهم ریاضی -فیزیک ،یازدهم ریاضی -فیزیک ،دوازدهم ریاضی -فیزیک،
دهم علوم انسانی ،یازدهم علوم انسانی ،دوازدهم علوم انسانی ،دهم علوم تجربی،
یازدهم علوم تجربی ،دوازدهم علوم تجربی
کلمات کلیدی :اینترنت ،آموزش و یادگیری
چکیده :این کتاب با هدف معرفی زودباوری در فضای مجازی و معرفی راهکارهای رهایی
از آن به نگارش درآمده است .با توجه به اینکه اساس کتاب بر مفهوم زودباوری بنا شده
است ،در فصول ابتدایی این امر به صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفته است و هر چه
از فصول ابتدایی دورتر میشویم این مفهوم بیشتر با مفهوم فضای مجازی و ابعاد آن
ترکیب میگردد .در نوشتار کتاب تالش شده تا به وفور از مثالهای متنوع استفاده شود تا
مفهوم به سرعت به مخاطب منتقل گردد ،همچنین اساس ساختار کتاب بر پایه بخشها
و قسمتهای متنوع پایهریزی شده است.

مهارت های زندگی
 .111ارشادحسینی ،هادی .از این رو تا آن رو :مهارت مقابله با کمرویی .تهران :کانون
اندیشه جوان104 .1397 .ص .رقعی .شابک.9786001592522 :
مخاطب :معلم /مدیر /مشاور
کلمات کلیدی :روانشناسی ،جامعهشناسی
چکیده :کمرویی ویژگی رفتاری ناهنجاری است که باید با آن مقابله کرد .این اثر ضمن
معرفی کامل کمرویی و بیان نشانههای آن ،پیامدها و عوامل آن را بررسی میکند .در
پایان نیز راهکارهای مقابله با کمرویی را ،با استفاده از منابع اسالمی و روانشناختی،
برمیشمارد.
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 .112جوکار قهرودی ،احمد .ازش چی یاد گرفتی؟ .تهران :جوکار248 .1397 .ص .رقعی.
شابک.9786006617206 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :خاطره ،یادداشت ،نوشتن
چکیده :نویسنده در این کتاب توصیههایی را برای نوشتن خاطرات و اتفاقهای هر روز
زندگی به خوانندگان کرده است و از آنها میخواهد که خاطرات و اتفاقهای زندگیشان
را یادداشت کنند تا هم عبرتی باشد و هم بفهمند که غم و شادی در گذر است و آنچه
میماند درسهایی است که از زندگی میگیرند .مؤلف در این کتاب اقدام به گردآوری
قسمتی از خاطرات افراد مشهور و غیر مشهور کرده است تا الگویی برای خواننده باشد.

 .113کاکس ،دیوید .تفکر خالق  .Dummies Forفیروزه زارع فراشبندی ،خسرو زارع
فراشبندی .تهران :آوند دانش374 .1398 .ص .وزیری .شابک.9786008668817 :
مخاطب :معلم /مشاور
کلمات کلیدی :تفکر خالق ،اختراعات ،خالقیت
چکیده :وقتی با مشکلی مواجه میشوید ،در حل آن در حال تفکر خالق هستید .یا اینکه
از نامتعارفترین اختراعات تا معمولیترین کارهای روزمره ،با تفکر خالق مواجه هستید.
کتاب حاضر نیز تمرکزش بر تفکر خالق است و در هجده فصل به مباحثی از قبیل :شناخت
خالقیت ،ایجاد چهارچوب ذهنی خالق ،روشهای عملی برای خالق شدن و کاربرد خالقیت
در زندگی میپردازد .همچنین در انتهای کتاب کاربردیترین راهنماییها را برای خالق شدن
بیان میکند و ده کتاب ضروری را دربارة فرایند تفکر خالق معرفی میکند.

 .114تابش ،یحیی .تفکر طراحی :خالقیت و نوآوری برای همه .تهران :مؤسسه فرهنگی
فاطمی172 .1398 .ص .وزیری .شابک.9786226011310 :
مخاطب :دانشآموز /معلم
پایه تحصیلی :یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :تفکر خالق ،مهارت ،خالقیت ،خودآموزها
چکیده :تفکر طراحی ،روشی برای حل خالقانهِ مسائل است .کتاب حاضر میکوشد راهگشای
کسب مهارتهای الزم در حل مسئله و پرورش خالقیت و نوآوری باشد .شیوههایی همانند
خودآموزی و برگزاری کارگاههای تفکر طراحی از امتیازات آموزشی این کتاب است که
خوانندگان از آنها بهرهمند میشوند .کتاب ضمن پرداختن به توضیحات کلی دربارة تفکر
طراحی به معرفی اولیه مفاهیم و ریشههای آن و همچنین بر فرایند پنجگانه آن نیز
میپردازد.
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 .115جوکار قهرودی ،احمد .ساعت آفتابی در سایه .تهران :جوکار216 .1397 .ص .رقعی.
شابک.9786006617190 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :استعدادیابی ،رفتار فردی ،آیندهنگری
چکیده :شناسایی توانمندیها و بهرهگرفتن از آنها در مسیر زندگی بسیار مهم است.
مؤلف ،کتاب خود را با هدف کمک به خواننده برای یافتن استعدادهای خویش تألیف کرده
است .نویسنده در این کتاب  34نقطه قوت یا زمینه استعدادی را تعریف و برخی از افرادی
را که در زمینههای مذکور توانمندی داشتهاند ،به عنوان نمونه ذکر کرده است .در بخشی
از کتاب هم به سؤاالتی پاسخ داده است که ممکن است برای خوانندگان کتاب پیش آید.

 .116سنگه ،پیتر .کالس یادگیرنده :همه چیز از یک سؤال شروع میشود .لیلی
محمدحسین .تهران :منظومه خرد288 .1398 .ص .رقعی .شابک.9786006475714 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :کالس درس ،یادگیری ،تمرین
چکیده :کتاب حاضر که آن را در پنج فصل میخوانید به مهمترین چالشهای موجود
در کالس درس میپردازد :از تدوین برنامه درسی و تکالیف خانه گرفته تا عوامل منجر به
بیانگیزگی دانشآموزان و معلمها و مسائلی که در برخورد با دانشآموزان متفاوت در
کالس پیش میآید .موضوع پنج فصل کتاب عبارتند از :گشودن در کالس درس ،در نظر
گرفتن یادگیرنده ،تمرینها ،گفتوگوی پر ثمر و تفکر سیستمی در کالس درس.

 .117اداره کل فرهنگی و هنری ،اردوها و فضاهای پرورشی ،معاونت پرورشی وزارت آموزش
و پرورش .مهارتهای فردی و اجتماعی :پدافند غیرعامل .تهران :مؤسسه فرهنگی منادی
تربیت64 .1398 .ص .رقعی .شابک.9786003903296 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :فعالیتهای فوق برنامه ،نظام اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی
چکیده :پدافند غیرعامل مجموعه اقدامهای غیرمسلحانهای را گویند که بازدارندگی را
افزایش میدهند و از آسیبپذیری میکاهند .فرهنگسازی و آموزش مفاهیم پدافند
غیرعامل از اهداف معین شدۀ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است .کتاب حاضر
جلد اول و مقدماتی از مجموعهای سهجلدی است که کوشیده است برای فرهنگسازی
پدافند غیرعامل و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدهای متنوع فرارو ،مربیان را توانمند
و آگاه سازد .در واقع این کتاب برای آمادگی مربیان تنظیمشده است.
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 .118اداره کل فرهنگی و هنری ،اردوها و فضاهای پرورشی ،معاونت پرورشی وزارت آموزش
و پرورش .مهارتهای فردی و اجتماعی :پدافند غیرعامل .تهران :مؤسسه فرهنگی منادی
تربیت36 .1398 .ص .رقعی .شابک.9786003903234 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :مهارتهای اجتماعی ،نظام اجتماعی ،فعالیتهای فوق برنامه
چکیده :پدافند غیرعامل مجموعه اقدامهای غیرمسلحانهای را گویند که بازدارندگی را
افزایش میدهند و از آسیبپذیری میکاهند .فرهنگسازی و آموزش مفاهیم پدافند
غیرعامل از اهداف معینشدۀ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است .کتاب حاضر جلد
دوم و تکمیلی از مجموعهای سهجلدی است که کوشیده است برای فرهنگسازی پدافند
غیرعامل و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدهای متنوع فرارو ،مربیان را توانمند و آگاه
سازد« .پدافند زیستی با تأکید بر تغذیه و بهداشت فردی و اجتماعی ،پدافند اقتصادی و
سبک زندگی اسالمی» محتوای این کتاب را شکل دادهاند.

 .119اداره کل فرهنگی و هنری ،اردوها و فضاهای پرورشی ،معاونت پرورشی وزارت آموزش
و پرورش .مهارتهای فردی و اجتماعی :پدافند غیرعامل .تهران :مؤسسه فرهنگی منادی
تربیت40 .1398 .ص .رقعی .شابک.9786003903173 :
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :فعالیتهای فوق برنامه ،مهارتهای اجتماعی ،نظام اجتماعی
چکیده :پدافند غیرعامل مجموعه اقدامهای غیرمسلحانهای را گویند که بازدارندگی را
افزایش میدهند و از آسیبپذیری میکاهند .فرهنگسازی و آموزش مفاهیم پدافند
غیرعامل از اهداف معینشدۀ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است .کتاب حاضر جلد
سوم و تخصصی از مجموعهای سهجلدی است که کوشیده است برای فرهنگسازی پدافند
غیرعامل و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدهای متنوع فرارو ،مربیان را توانمند و آگاه
سازد« .پدافند فرهنگی و سایبری و بنیان خانواده ،پدافند فرهنگی در آموزش و پرروش ،و
تهاجم سایبری» محتوای این کتاب را شکل دادهاند.

 .120ال ،دایانا /بلرکام ،ون .مهارتهای مطالعه برای دانشآموزان و دانشجویان .سعید
قرهآغاجی .تبریز :هنر اول220 .1397 .ص .رقعی .شابک.9786007460757 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :مطالعه ،مهارتهای مطالعه ،یادگیری
چکیده :در این کتاب که آن را در  12فصل میخوانید ،راهبردهای مختلف مرتبط با مطالعه
همچون هدفگذاری ،مدیریت زمان ،بهبود حافظه ،یادداشتبرداری ،افزایش تمرکز،
عالمتگذاری متن کتاب ،سازماندهی و مرور طرح شدهاند .سه فصل پایانی کتاب به
روشهای آماده شدن برای آزمونها اختصاص یافته است.
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نثر ادبی و خاطره
 .121کشایی ،اکرم .باالی همه نوشتههایم نام توست .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه
برهان56 .1398 .ص .رقعی .شابک.9789640816622 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :انواع ادبی ،شعر نو ،نوجوانان
چکیده :کتاب حاضر قطعههای ادبی است که گفتوگوی نویسنده با خداست .در هر
صفحه ،آیهای از قرآن کریم آورده شده ،سپس با توجه به مضمون آن آیه ،قطعهای ارائه
میشود .در یکی از قطعات با توجه به آیه« :و قال ربکم ادعونی استجب لکم» ،نویسنده
یادآوری میکند که وقتی انسان با دستها ،چشمها و قلبش خدا را صدا کند ،به یقین
پاسخ خواهد گرفت .در قطعهای دیگری با ارائه این آیه« :و الکاظمین الغیظ والعافین،» ...
لحظههای سخت آدمی را یادآوری میکند و لحظههایی که هم سخت هستند هم شیرین،
مثل بخشیدن و فراموش کردن....

 .122جلیلی ،حیدرعلی .خاطرات دبستانی .اصفهان :نوشته200 .1397 .ص .رقعی.
شابک.9786003861480 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان
کلمات کلیدی :خاطره نویسی ،معلمان ،مدارس
چکیده :کتاب حاضر خاطرات نویسنده است که در سه بخش ارائه شده است .خاطرات
کودکی ،خاطرات سه دوره مدیریت و خاطرات متفرقه .نویسنده« ،حیدرعلی جلیلی»،
در روستای «اسفه» از توابع «شهرضا» به دنیا آمد .وی در سال  ،۱۳۴۴دیپلم گرفت و
بالفاصله در روستاهای منطقه کوهپایه اصفهان ،به عنوان معلم روزمزد مشغول به کار
شد .او در سال  ۱۳۵۲لیسانس خود را از دانشگاه اصفهان در رشته زبان و ادبیات انگلیسی
اخذ کرد و ....جلیلی از سال  ۱۳۶۰تا  ۱۳۷۶مسئولیت کارشناسی آموزش ابتدایی استان را
به عهده گرفت.

هــنر
 .123یوسفی ،محمدرضا .نمایشنامه :آواز جیرجیرکها .تهران :مؤسسه فرهنگی منادی
تربیت40 .1398 .ص .رقعی .شابک.9786003903029 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :انواع ادبی ،نمایشنامهها ،کودک و نوجوان
چکیده« :جیرجیرک» نام پسری است که در بیمارستان بستری شده و چند روز بیشتر
از عمرش باقی نمانده است .او عاشق صدای جیرجیرکهاست و اتاقش پر از صدای
آنها .بیماران دیگر از این همه سروصدا شاکی هستند؛ اما نهتنها صدای جیرجیرکها کم
نمیشود ،بلکه صدای کالغها هم به آن اضافه میشود .یکی از کالغها به دیدن جیرجیرک
آمده است و میخواهد قسمتی از عمر دویستسالهاش را به او بدهد .پسر نمیپذیرد؛
اما ...پیرترین الکپشت و آقای دیو هم به دیدن جیرجیرک میروند .آنها میخواهند بقیه
عمرشان را به او بدهند و....
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 .124پارساییخواه ،محمد .نمایشنامه :خندنده .تهران :مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.
32 .1398ص .رقعی .شابک.9786003903050 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :انواع ادبی ،نمایشنامهها ،شادی
چکیده :این نمایشنامه دربارة بچههای مدرسهای است که دچار بیماری خنده شدهاند!
معلمها در دفتر دور هم نشستهاند و از وضع موجود شکایت میکنند .معلم ریاضی
میگوید با این وضعیت نمیتواند درس بدهد .معلم زبان معتقد است با این اوضاع و
احوال همه بچهها با مشکل روبهرو میشوند و معلم نگارش توضیح میدهد که سرِ کالس
چهطور یکی از دانشآموزان به جای خواندن انشا ،از شدت خنده روی زمین میافتد! وقتی
دوربینها را چک میکنند ،متوجه میشوند که یکی از بهترین دانشآموزان ،بعد از تمام
شدن کالس ،چیزی را در فضا پخش میکند! این چیست که باعث خنده بچهها شده
است؟
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منابع منتخب غیر مکتوب
 .125آپتار .قم :شــرکت آروند مروارید آرون .تاریخ انقضای اعتبارنامه1399،12،29 :
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :دهم ،يازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :آموزش آنالین برخط نرم افزار ،آموزش برنامهنویســی
معرفی :اين محصول با هدف ارائه خدمات ذخیرهسازی آنالین و دسترسي امن دانشآموزان و معلمان به برنامههاي كاربردي
طراحي و توليد شده است .امكان دسترسي كاربر به تمامي نرمافزارهای کاربردی مانند فتوشاپ ،اتوکد و ،...بدون توجه به
منابع سختافزاري رايانه همچون قابليت پردازش و ذخيرهسازي باالي اطالعات ،در هر زمان و مكان و تنها با اتصال به اینترنت
بدون نياز به نصب نرمافزار بر روی رایانه شــخصي بر پایه فناوری پردازش ابري از ويژگيهاي اين نرمافزار اســت.

 .126فیض اله زاده نیشــابوری ،عبدهللا .آکادمی یاســان .تهران :عبدهللا فیض اله زاده نیشــابوری .تاریخ انقضای اعتبارنامه:
1399،12،29
مخاطب :معلم  ،دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،يازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :آموزش آنالین برخط نرم افزار ،آموزش برنامه نویســی
معرفی :ارائه آموزش از راه دور و آنالین و محتوای آموزشی با موضوع برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان با رویکرد ایجاد
توانایی تفکر منطقی و حل مسئله ،ایجاد بستر مناسب برای ارتباط با معلمین و متخصصین حوزه علوم کامپیوتر و نرم افزار
و برنامه نویســی از ويژگيهاي اين سامانه آموزشي است.
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 .127آینده ســاز .تهران :دانشــگران ایده سایمان .تاریخ انقضای اعتبارنامه1399،12،29 :
مخاطب :معلم ،دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،يازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :اتوماسیون آموزشی
معرفــی :ايــن ســامانه با هدف هوشــمند ســازی مدارس و با برخــورداری از امکاناتی نظیــر :تابلو اعالنات (اطالع رســانی کلیه
اطالعات و برنامههای مدرسه به والدین بر اساس نوتیفیکیشن و پیامک) مکاتبه مدیر ،مربی و والدین (امکان چت خصوصی
مدیر و مربی و والدین) فعالیتهای روزانه ،حضور غیاب آنالین و ذخیره اطالعات ،تمرین در منزل (طرح سوال توسط معلم
و انجام توسط دانشآموزان در منزل با امکان ارسال پاسخ به معلم) مدیریت مالی ،مقاالت آموزنده ،گالری مدرسه (اسامی
کلیه عکس و فیلم های فرزندان که توسط مربی و مدیر در سامانه قرار داده می شود) ،امكان ارائه آموزش به همراه صوت،
نمودار ارزیابی پیشــرفت تحصیلی (مشــاهده پیشــرفت دانش آموز طی یک سال در زمینههای درسی و انضباطی) ،گزارش از
مباحث آموزش داده شــده و غیبتهای دانشآموزان و عملکرد مربیان و  ....طراحي و توليد شــده اســت.

 .128شمشــیری ،شــهرام .ارمغان توس .مشهد :شهرام شمشیری .تاریخ انقضای اعتبارنامه1399،12،29 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،يازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :شــاهنامهخوانی ،گردشگری ،مطالعات اجتماعی
معرفی :ارمغان توس نرم افزاری با موضوع شاهنامه فردوسی و تاریخچه مرتبط به  2زبان فارسی و انگلیسی است که از سال
 1393با شــماره مجوز  22465فعالیت خود را آغاز نمود .این محصول چندرســانهای با الهام از فنون بازی و انیمیشنســازی
همراه با متن و صوت فارسی و انگلیسی ،میتواند در خدمت آموزش عالقهمندان به شیوه بازی و سرگرمی باشد از ویژگیهای
دیگــر ایــن اثــر واژهنامــه شــاهنامه و فرهنگ نامهای اصیل ایرانی اســت و ايــن محصول براي جذابیت و ارتبــاط بهتر کاربر به
خصوص نسل جوان دارای کاراکتر مجازی است و با توجه به فراگیر بودن مبحث شاهنامه و خصوصا ً داشتن زبان انگلیسی
برای دانشآموزان و دانشجویان دانشگاه و  ..به خصوص رشتههای گردشگری و مطالعات اجتماعی کاربرد دارد و به عنوان
ابزاری کمک درسی جنبههای مختلف فرهنگی ،ادبی ،تاریخی ،ایرانشناسی ،موزهشناسی و هنری ،گردشگری مجازی  3بعدی
را نیز داراست.
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 .129پیام رســان آهیل .رشــت :رهپویان آرمان نگرش نوین اکســون .تاریخ انقضای اعتبارنامه1399،11،30 :
مخاطب :دانش آموزان ،اولیا
پایه تحصیلی :دهم ،يازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :پیام رسان
معرفی :این اپلیکیشــن اتوماســیون آموزشــی در دو فاز سیســتم اطالعرسانی و آنالیز درسی ،سیستم آموزش ،برنامه ریزی و
آزمون طراحی شــده اســت .پیاده ســازی فاز اول به اتمام رســیده است .در این پیام رسان معلم ،مدیر ،والدین و دانشآموز
دارای پروفایلهای مجزا و قابلیت های دسترسی مختص به خود هستند .تمامی نمرات ،حضورو غیاب ،تکالیف درسی و اخبار
مدرسه به صورت متن ،فیلم ،صوت و تصویر برای دانشآموزان و اولیا به صورت اعالن (سرویس پوش ناتیفیکیشن اکسون)
ارســال شــده و همه کاربران در پروفایل خود قابلیت مشــاهده این اطالعات را دارند .همچنین اصل خصوصیسازی و امنیت
اطالعات پروفایلها و اعالنها در پیامرســان به خوبی رعایت شــده است.

 .130پی بات .تهران :شــرکت هوشــمند افزار صنعت پویا .تاریخ انقضای اعتبارنامه1400،06،31 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،يازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :کدنویســی ،کدنویســی به زبان اسکرچ ،یادگیری کدنویسی
معرفی :پی بات یک وســیلهی کمک آموزشــی پویا و منعطف اســت که روند یادگیری کدنویســی را برای کودکان آســان تر و
ملموستر میکند .مشخصات فنی :راه اندازی آسان و سریع از طریق کابل یو.اس.بی (در داخل جعبه محصول قرار دارد) و
یا ارتباط بی سیم بلوتوثی (دانگل بلوتوث به صورت جداگانه به فروش می رسد)  LEDهای چندرنگ قابل کدنویسی دو عدد
موتور به همراه انکودر جهت سنجش دقیق حرکت و موقعیت چرخ ها سازگار با نرم افزار کدنویسی بلوکی  Scratchحسگر
تشــخیص دســت و مانع دو عدد حســگر مجاورتی جانبی حســگر تشخیص لبه و پرتگاه حسگر تشخیص و تعقیب خط قابلیت
اتصال به رایانه از طریق درگاه یو .اس .پی و یا بلوتوث و  ...اســت.
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 .131اکبری ،ســهیال .چســب ساخت اسالیم .تهران :سهیال اکبری .تاریخ انقضای اعتبارنامه1400،06،31 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،یازدهم
کلمات کلیدی :ســاخت چسب اسالیم ،پلیمر ،شیمی ،علوم تجربی
معرفــی :فراهــم کــردن فرصتــی برای دانشآموزان جهت شــرکت در تجربه و آزمایشهای حســی میتواند به آرامش و حفظ
احساسات قوی در یادگیری سریعتر و رشد خالقیت آنها کمک کند .معلمان دروس مختلف میتوانند از این ماده در دروس
مختلف استفاده نمایند .در مراحل آغازین تحصیل مانند مهد کودکها و پیش دبستانها میتوان خمیر آماده را به فراگیران
داده در سه پایه اول می توان به صورت یک تفریح و آشنایی با مفاهیم پایه مورد استفاده قرار گیرد و از آنها بخواهیم هنگام
بازی با آن احساس خود را بیان نمایند و همچنین شکلهای دلخواه خود را بسازند ولی در مقاطع باالتر میتوان طرز تهیه آن
را نیــز با هدف افزایش خالقیت آموزش داد.

 .132اســماعیلیان ،شــهاب .رامان .تهران :شهاب اسماعیلیان .تاریخ انقضای اعتبارنامه1399،12،29 :
مخاطب :دانش آموزان ،اولیا
پایه تحصیلی :دهم ،يازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :ســامانه ،ارتباط معلم با اولیاء و دتانشآموزان ،اتوماســیون آموزشی
معرفــی :اصلیتریــن منطــق در توليد اين ســامانه و اپلیکیشــن آموزشــي ،طراحــی گزارشهای متنوع و هدفمنــدی برای یاری
مدیران و تصمیمگیرندگان مدارس است .از دیگر اهداف آن پشتیبانی کامل از تنوع سیستمهای مدیریتی ،آموزشی و تربیتی
مدارس است.
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 .133برزگر ،حســین .شــن رنگی .قزوین :حسین برزگر .تاریخ انقضای اعتبارنامه1401،06،31 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،يازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :معرقکاری ،طراحی دکوراســیون ،رنگآمیزی
معرفی :شــن طبیعی رنگی جهت اســتفاده درکالسهای هنری هنرآموزان کار و دانش در جهت رنگآمیزی تابلوهای هنری،
هنر معرقکاری ،ســاخت وســایل هنری زیبا و یا در طراحی دکوراســیون منازل و ...کاربرد فراوانی دارد.

 .134فاپــرا .کهکیلویــه و بویراحمــد :محمدرضا رحمت پور .تاريخ انقضای اعتبارنامه1399 ،12 ،29 :
مخاطب :دانش آموزان ،اولیا
پایه تحصیلی :دهم ،يازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :ســامانه ،ارتباط معلم با اولیاء و دانشآموزان ،اتوماســیون آموزشی
معرفی :اين اپلیکیشن با هدف مدیریت تولید محتوا بر پایه آموزش بهتر ،جهت رشد فکری دانشآموز و همچنین مدیریت
آموزشــی و کالســی دانشآموزان در راستاي ايجاد عدالت آموزشي طراحي و توليد شده است.
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 .135لرنيتو ( .)Lernitoخرمشــهر :توســعه و فناوری آوید اروند .تاریخ انقضای اعتبارنامه1399،12،29 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم ،يازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :آزمون ســاز ،بانک سؤال
معرفی :این ســامانه در واقع يك آزمون ســاز آموزشــی اســت كه مجموعه ابزار ساخت آزمون ،تصحیح ،و ارزیابی را در اختیار
آموزگاران و دانشآموزان قرار میدهد .مجموعه ســؤاالت از یک بانک ســؤاالت گســترده برای تمامی دورهها و پایههای اول
و دوم دبیرســتان تشــکیل شــده اســت .همه ســؤاالت دارای اطالعات مربوط به ســال ،موضوع ،کتاب و فصلهای آن ،و ....
میباشد و هر فرد میتواند بر اساس نیاز خود آزمون را طراحی نماید .امکان اجرای آزمون به صورت فردی ،گروهی ،آفالین و
آنالین وجود دارد .نتایج استانداردســازی شــده و مســیر پیشرفت و فردی و گروهی مشخص میشود.

 .136گالســور .تهران :فناوران دانش گســتر برخط آوا .تاریخ انقضای اعتبارنامه1399،11،30 :
مخاطب :معلم ،اولیاء مدرســه ،دانشآموز ،والدین
پایه تحصیلی :دهم ،يازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :پلتفرم آموزشی
معرفی :یک پلتفرم آموزشی برای انجام همه امور آموزشی ،پرورشی و اداری بین اولیا ،دبیران و کادر اجرایی مدرسه طراحی
و تولید شده است.
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 .137میرزاوند ،مســلم .نمودار از تاســیس تا انقراض حکومتهای ایران باســتان .خوزســتان :مســلم میرزاوند .تاریخ انقضای
اعتبارنامه1401،03،31 :
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :دهم
کلمات کلیدی :نمودار ،سلســله تاریخی ،ایران باستان
معرفــی :ایــن محصــول در دو نســخه نوشــتاری و الکترونیکی(پــردهگار) ،به شــکل نموداری بــا نوار زرد رنگ طراحــی گردیده و
شــامل  9خانه اســت که ســتون عمودی آن به نام سلســلههای تاریخی ایران باســتان و بر اســاس توالی سلســلهای و زمانی
طراحی شده که شامل  6سلسله یا حکومت است .در این نمودار بیشترین تاکید بر روی سلسلههای تاریخی پیش از ورود
آریاییهای حاکم بر ایران با توجه به شواهد مکتوب به دست آمده با تمركز بر روي حکومت ایالمیها پرداخته شده است.
سپس به حکومتهای نخستین آریایی تا پایان دوره ساسانی پرداخته شده است .عالوه بر حکومتهای ایرانی یکی دیگر از
حکومتهای که بنیانگذاران آن غیر ایرانی بودند حکومت ســلوکیان یا جانشــینان هجوم اســکندر مقدونی اســت که با توجه
به تآثیری که در تاریخ ایران دارند به آن نیز اشاره شده است .هدف آن است تا مخاطب بتواند با نحوه نحوة روی کار آمدن
و فروپاشی حکومتهای ایالمی ،مادی ،هخامنشی ،سلوکی ،اشکانی و ساسانی تا ورود به دوره ایران اسالمی را در یک نگاه
مشــاهده و مطالعــه نمایــد .محصــول حاضــر ،از نظــر اندازه و ابعاد در یــک محیط کاغذ  A3و در انــدازۀ کوچکتر در محیط A4
قابلیت چاپ و استفاده را دارد که به صورت یک صفحه ،نمودار حکومتهای ایران باستان را به تصویر میکشد .همچنین با
قابلیت نصب آســان در کالس درس ،در فهم و به خاطرســپاری دورههای تاریخی ،در فراگیری مطالب و نکات مهم و کلیدی
درس تاریــخ به دانشآموز کمک میکند.

 .138نورون .تهران :شــرکت ایدهپردازان هوشــمند آریا .تاریخ انقضای اعتبارنامه1399،12،29 :
مخاطــب :دانش آموزان ،مدير ،معلم ،اولیا
پایه تحصیلی :دهم ،يازدهم ،دوازدهم
کلمات کلیدی :ســامانه ،ارتباط معلم با اولیاء و دانشآموزان ،اتوماســیون آموزشی
معرفی :این سامانه با هدف هوشمندسازی مدارس؛ و تسهیل فرایندهای ارتباطی ،اطالع رسانی ،آموزشی و ارتقا سطح کیفی
خدمات آموزشــی یکپارچه به تمامي مدیران ،معاونان ،دبیران ،مشــاوران ،دانشآموزان و اولیا طراحی و توليد شــده است.
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چالشها و تبیینها 32

منزلت معلمان 81

یادگیــری

55

و

آمــوزش:

شب هزار و دوم 20

عملکرد 40

مهارتهــای مطالعــه بــرای دانشآموزان و

شــرحی بر تاریخ الموت در زمان مشــروطه

کالس یادگیرنــده :همــه چیز از یک ســؤال

دانشجویان 120

5

شروع میشود 116

مواد و فناوری 73

شناخت آسمان 97

کنتــرل و مدیریــت :تمرکــز ،یادگیــری،

میــرزا حســن رشــدیه بنیانگــذار مــدارس

شیمی دوازدهم 74

احساسات ،تمایالت و تصمیمات 47

نوین در ایران 77

شیمی و عنصرهای شیمیایی 72

گلستانخوانی برای کمحوصلهها 54

ناز و نیاز :گزیده مقاالت شمس 55

صدور انقالب از منظر امامخمینی(ره) 82

الیک ممنوع 110

نازخشت 25

فالوورربایی در روز روشن 109

ماری کوری و علم رادیوکتیویته 12

نانوزیــپ زیستشناســی دوازدهــم از نگاه

فراز و فرود صفویان 6

مباحثــی در ریاضیــات گسســته ســال

 40استاد 69

فراگیری فعال نجوم 101

دوازدهم 49

نجوم :علم شناخت 107

فرهنگنامه تاریخ ایران 7

مبانی نجوم 103

نقــد و ارزیابــی گفتمانهــای اجتماعــی-

فصل پنجم :سکوت 21

مدیــر عامــل زندگــی :مدیریــت مــرد در

سیاسی مطرح در جمهوری اسالمی 84

فلسفه و منطق جامع نظام قدیم 92

خانواده و کارآمدی آن 83

نگاهی متفاوت به تاریخ ماد و هخامنشیان

مدیریــت دانــش و مستندســازی تجربیات

9

مدیــران (گامــی در جهت تعالــی آموزش و

نیرو و حرکت 100

پرورش) 90

وام دماغ 23

کیهانشناسی 104

مقایســهای میــان تــورات ،انجیــل ،قرآن و

وقتی در آغوش کوه بودیم 26

کتــاب کار فیزیــک رشــته ریاضــی فیزیک و

علم 33

یخ در بهشت 27

تجربــی دوره دوم متوســطه پایــه یازدهــم

مقدمــات ریاضــی ،اخترفیزیــک و نجــوم

یک مشت نخودچی 24

102

عملی 105

کتابچــه راهنمــای مغــز بــرای شــناخت

مقدمهای بر اخترفیزیک نوین 106

توانمندیها ،آســیبها و شیوههای بهبود

مکتب تفکیک :تاریخ و نقد 93

قصــة

قمریالغریــب:
حیاةاالمامالرضاعلیهالسالم 75
قوانیــن

ســتارهها،

کهکشــانها

و

نمایه پدیدآورنده
آدیر ،جن 10

ارشادحسینی ،هادی 111

باندیوپادهیای ،جایانتا 60

آزادصفت ,سیدنادر 45 ،38

استفف ،ریکا 11

بایرامی ،محمدرضا 21

آزادصفت ,نادر 37

استلی ،دیل 106

بصیری ،مریم 24

ابوالحسنی ،علی 4

اسمیت ،مارک 45

بلرکام ،ون 120

ابوالحسنی ،محمدصادق 4

اشرفزاده ،توحید 34

بوکای ،موریس 33

احمدی ،حسین 78

اعتصامی ،پروین 51

بیرامی ،منصور 44

اختیاری ،حامد 47 ،40

اکبرینسب ,سولماز 12

پارساییخواه ،محمد 124

اخوان اسکی ،فاطمه 102

ال ،دایانا 120

پالک ،تاد.ای 38

اخوانکاظمی ،بهرام 84

امسل ،شری 61

پرسنده ,حنیف 62

اداره کل فرهنگــی و هنــری ،اردوهــا و

اوجا ،هیکی 103

پرو ،آتیال 98

فضاهــای پرورشــی ،معاونــت پرورشــی

بابانژاد ,میالد 17

پناهی شایق ،علی 63

وزارت آموزش و پرورش 119 ،118 ،117

بابایی ،کریم 34

پوتانن ،مارکو 103

56

پیوندزنی ،مهدی 107

ساقیان ،طاها 110 ،109

فروتن اصفهانی ،فاطمه 26

تابش ،یحیی 114

سالیوان ،تارا 14

فروزانفر ،اکبر 74

توالئی ،حسین 71 ،70

سبطی ،هامون 50

فالحی ,کیومرث 81

جرتونی ،اما 85

سرکارآرانی ،محمدرضا 89

فیرث ،جاناتان 45

جلیلی ،حیدرعلی 122

سروستان ,جواد 62

فیروزبخت ,مهرداد 35

جمعی از نویسندگان 22

سعیدی رضوانی ,طلیعه 45 ،37

قدردان قراملکی ،محمدحسن 29

جوانبخت ,شروین 14

سلیمی ,مینا 39

قرهآغاجی ,سعید 120 ،87

جوکار قهرودی ،احمد 115 ،112

سنگه ،پیتر 116

قشالقی رحیمی ،پیران 9

جوکار ،علیقلی 80

سوزنچی ،حسین 31 ،30

قهاری ،شهربانو 43

جی .دونر ،کارل 103

سیاهکمری ،اسفندیار 36

قهرمانی ,محمد 2

جیمرسون ،شین آر41 .

سیدعلیخانی ،سید محسن 20

قوجق ،یوسف 18

چترچی ،ابراهیم 74

سیدعلیخانی ،سیده نرگس 20

کاترینآر ،ونتزل 87

چن ،یانگ شنگ 48

سیدموسوی ،سیدحسین 49

کارتونن ،هانو 103

چیتی ،آنتونیا 39

سینک ،سایمون 42

کاکس ،دیوید 113

حجتی طباطبائی ,افسانه 89

شرقی ,هوشنگ 48

کثیر ,رحیم 75

حجتی ،سیدمحمدباقر 108 ،28

شمس نجفآبادی ،خدیجه 25

کراترز ،الرا.ام 41

حسنپور ,شادی 59

شهابی ،بهروز 67

کروگر ،پکا 103

حسنوند ،باقر 44

شیرزاد ,الهام 62

کریستنسن ،پائولینا 59

حسینی ،سیدبشیر 110 ،109

صابریان ،فرشته 58

کریمزاده ،مینو 16

خاکساران ,علیرضا 42

صدر ,نیوشا 85

کشایی ،اکرم 121

خالقی ,کامبیز 106 ،103

صفتگل ،منصور 6

کمالی ،کامران 65

خانلری ,راوید 1

ظهوریان پردل ,آرش 99

کوهستانینژاد ،مسعود 8

خداداد حسینی ،احمد 92

عبید زاکانی ،عبیدهللا 56

کیشانی فراهانی ،محمد 68

خوشبخت فهیم ,نغمه 10

عسگری ،علی 79

گراهام ،رابرت 1

داکر ،پیتر 42

عالئی ،پروانه 44

گلستانیان ،نعمتهللا 100 ،73 ،72

دالتون ،پیتر 81

عنایتی ،حسین 5

گلشنی ،مهدی 32

دانشینسب ,ذوالفقار 103

عنبرستانی ،سعید 57

لیری ،مارک 37

دبیر ,ذبیحهللا 33

عیسایی ،محمد 67

متولی ،علیرضا 88

ذکاوت ,فرهاد 106 ،103 ،101

غفارزادگان ،داوود 55 ،54 ،53 ،52

محمدحسین ,لیلی 116

رضاپور ،تارا 47 ،40

غفاری قرهباغ ،سیداحمد 91

محمدی اصل ،عباس 76

زارع فراشبندی ,خسرو 113

غالمرضا ،آقایاری 19

محمودی ,شهناز 41

زارع فراشبندی ,فیروزه 113

غالمی ,صمد 12 ،11 ،10

مرادی ,الهه 17

زارعی توپخانه ،محمد 83

غالمی ،صمد 105 ،104 ،97 ،96 ،95 ،94

معصومیان ،سمیرا 36

زارعی ،حمیدرضا 64

فاستر ،وندی 59

معلمی ,بهرام 61

زاهدیان ،عباس 90

فاکس ،آن 59

مکا ،استیون تی 62

زیکلیک ،مایکل 101

فرحبخش ,کیومرث 41

مالمحمدی ،مجید 75

زینالی ،محمدحسین 74

فرزندی ،عباسعلی 82

مهدویان ,مهرداد 15

سازمند ،داریوش 77

فرهمند ،نسیم 86

موسوی ،سیده عذرا 27

57

مید ،دیوید 42

نجفی راشد ،مریم 68

هاشمی ،سیدسعید 23

میرابوطالبی ،معصومه 13

نعمتی ,نسرین 11

هویت ،ادوین پالمر 2

میرخانی ،سیدرضا 46

نوشینفر ,ویدا 60

هیات مؤلفان 69

میرزایی ،مجید 7

نیکولز ،سالی 17

هیور ،تامی.ال 41

میکائیلی منیع ،فرزانه 34

وایس ،رابرت 35

یحیوی ،سیدمحسن 3

میلی ،پاول 98

وایلدر ،لورا اینگالز 15

یوسفی ،محمدرضا 123

نادمی ,فرحانگیز 45 ،38

وکیلی ،محمدحسن 93

ناساچف ،نائومی 12

ولفسون ،ریچارد 99

نامجو ،انسیه 66

ویگفیلد ،آلن 87

نمایه ناشر
آثار فکر 80

106 ،105 ،104 ،103 ،101 ،98

مؤسسه فرهنگی آرمان رشد 76 ،2

آموخته 42

ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و

مؤسسه فرهنگی فاطمی 114 ،99 ،13

آوای نور 45 ،44 ،41 ،38 ،37 ،34

اندیشه اسالمی 84 ،78 ،29

مؤسســه فرهنگی مدرســه برهــان ،30 ،8

آوند دانش 113 ،62 ،59 ،1

سروش 24

121 ،81 ،31

امید صبا 39

شرکت افست 88

مؤسســه فرهنگی منادی تربیت ،118 ،117

اودیسه 102

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 70

124 ،123 ،119

ایرانشناسی 65

شرکت انتشارات فنی ایران 71 ،61

مؤسسه کتاب چرخ فلک 23

بحرالعلوم 5

ضریح آفتاب 90 ،66

مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت 89

بهنشر 75 ،26

طالیی 7

میچکا 100 ،73 ،72

بینالمللی گاج 74 ،68 ،64 ،58

قدیانی 15

نانو 69

پرتقال 14

کانون اندیشــه جوان ،82 ،79 ،32 ،6 ،4

نوشته 122

پرنیان اندیش 56 ،51

111 ،110 ،109 ،93 ،91

هنر اول 120 ،87

پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات 60

کانون اندیشه جوان ,بهنشر 83

یاس بخشایش 86 ،9

پیدایش 17

کانــون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان

جوکار 115 ،112

21 ،16

چترنگ 85

کتاب جمکران 27

خانه ادبیات 20

کتاب نیستان 55 ،54 ،53 ،52 ،19

دانژه 77 ،43 ،36 ،35

مبتکران 49 ،48

دریافت 50

مشاوران آموزش 92

دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی ،28 ،22 ،3

منظومه خرد 116

108 ،33

مهر زهرا(س) 25

رصدگر دانش 107

مهر و ماه نو 67 ،63 ،57 ،46

رمــز (وابســته به شــرکت منظومه اندیشــه

مهرسا 47 ،40

خالقــی) ،97 ،96 ،95 ،94 ،12 ،11 ،10

موزه عبرت ایران 18

58

نمایه آدرس ناشران
 2833229905دورنگار2142693440 :

شهدای ژاندارمری غربی ،پ 86 .کدپستی:

بهنشر

 1314733963تلفــن2166970270 :

خ .شــهید وحیــد نظــری ،پ ،99 .ط2 .

تهران :م .انقالب ،خ .کارگر شمالی ،باالتر

دورنگار2166401514 :

تلفــن:

از چهــارراه نصــرت ،ک .طاهــری ،پ،16 .

جوکار

آثار فکر
تهــران :م .انقــاب ،خ 12 .فروردیــن،
کدپســتی:

3333333333

 2166967355دورنگار2166480882 :

ط .ســوم مشــهد ،بــل .ســجاد ،خ .میــاد،

تهــران :چهــارراه پاســداران ،خ .مغــان،

آموخته

انتشــارات بهنشــر (آســتان قدس رضوی)،

بیســت متری مژده ،فرعی چهارم ،پ،42 .

کدپســتی:

واحــد  4کدپســتی 1746845621 :تلفــن:

اصفهــان :خ مهرآبــاد -کــوی  -19پــاک

تلفــن:

05137652008
تلفــن:

 46کدپســتی 8158938131 :تلفــن:

1417983181

 3132616360دورنگار3132603501 :

دورنگار2188951739 :

آوای نور

بهنشر

2188951740

 2166404911دورنگار2166405609 :
چترنگ
تهــران :خ .کارگــر شــمالی ،خ .نصــرت

تهــران :م .انقــاب ،خ12 .فروردیــن،

تهران :م .انقالب ،خ .کارگر شمالی ،باالتر

غربــی ،پ ،58 .ط ،2 .واحــد 4کدپســتی:

خ .شــهید نظــری غربــی ،پ ،99 .ط،2 .

از چهــارراه نصــرت ،ک .طاهــری ،پ،16 .

 1418843355تلفــن2166126805 :

واحــد  4کدپســتی 1314675577 :تلفــن:

ط .ســوم مشــهد ،بــل .ســجاد ،خ .میــاد،

دورنگار2166126805 :

 2166967355دورنگار2166480882 :

انتشــارات بهنشــر (آســتان قدس رضوی)،

خانه ادبیات

کدپســتی:

تهــران :انقــاب ،خ 12 .فروردیــن،

2188951740

پــاک  ،310طبقــه ســوم کدپســتی:

آوند دانش

تلفــن:

تهــران :پاســداران ،خ .گلنبــی ،خ .ناطــق

1417983181

نوری ،ک .بنبست طالیی ،پ 4 .کدپستی:

دورنگار2188951739 :

 1314665173تلفــن2166468092 :

بینالمللی گاج

دورنگار2166467727 :

دورنگار2122871522 :

تهــران :خ.انقــاب ،نبش خ 12 .فروردین،

دانژه

امید صبا

پ 1302 .کدپســتی1314743533 :

تهــران :خ .اســتاد مطهــری ،خ .ســلیمان

دورنــگار:

خاطــر ،ک .اســامی ،پ 2/4 .کدپســتی:

1947734411

تلفــن:

2122893988

تهــران :م .هفــت تیــر ،خ .کریمخــان

تلفــن:

05137652008
تلفــن:

08-02164341107

زن ،نرســیده بــه خردمنــد شــمالی ،جنــب

2166976095

1578635811

داروخانــه  13آبــان ،پ 27 .کدپســتی:

پرتقال

دورنگار2188842543 :

1585918511

تلفــن:

2188833711

تهــران :خ .انقــاب ،خ .فخــر رازی ،خ.

تلفــن:

2188846148

دریافت

دورنگار2188841418 :

روانمهــر ،پ ،71 .واحــد  4کدپســتی:

تهــران :خ .فاطمــی ،نرســیده بــه م.

اودیسه

 1314784665تلفن 2163564 :دورنگار:

فاطمی (روبهروی وزارت كشــور) ،خ .دوم،

آمــل :خ .امــام رضــا ،بــل .بنفشــه ،نبــش

2166486797

ك .هومــان ،پ ،4 .ط .دوم کدپســتی:

بنفشــه  ،10انتشــارات اودیســه کدپســتی:

پرنیان اندیش

 1415783761تلفــن2188391374 :

4614744644

تلفــن:

1143220141

تهــران :پاســداران ،م .اختیاریــه ،انتهــای

دورنگار2188391785 :

دورنگار1143220141 :

یزدانیــان  ،1پ ،1 .ز 3 .کدپســتی:

دفتر نشر فرهنگ اسالمی

ایرانشناسی

 1958713815تلفــن2122569274 :

تهران :پاسداران ،م .هروی ،خ .وفامنش،

دورنگار2122569274 :

خ .آزادی ،خ .افتخاریــان ،ک .مریــم ،پ.

ک .طبــا ،پ ،6 .واحــد  1کدپســتی:

پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات

 23کدپســتی 1669747414 :تلفــن-021 :

 1563655711تلفــن2177531825 :

تهران :پایینتر از م .ولیعصر ،خ .دمشق،

 22940054دورنگار2122956401 :

دورنگار2177638687 :

ش 9 .کدپستی 0 :تلفن-02188902213 :

رصدگر دانش

بحرالعلوم

 14دورنگار2188893076 :

قــم :پردیســان ،بلــوار مولــوی ،پــارک علم

پیدایش

و فنــاوری اســتان قــم ،مرواریــد  ،9واحــد

تهــران :خ .طالقانــی ،خ .بهــار شــمالی،

قزویــن :خ .خیــام کوچــه شــهید خضــری
پالک  17کدپستی 3413676997 :تلفن:

تهــران :خ .انقــاب ،خ .فخــررازی ،خ.

فنــاور رصدگــر عمــق آســمان کدپســتی:
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 3749113975تلفــن2532816310 :

ضریــح آفتــاب کدپســتی9133714165 :

دورنگار2532816310 :
رمــز (وابســته به شــرکت منظومه اندیشــه

5132212224

از لبافینــژاد ،ك .مهــر ،پ ،18 .ط.

خالقی)

طالیی

اول کدپســتی 1134853513 :تلفــن:

تهــران :خ .کارگــر جنوبــی ،خ .مهدیزاده،

تهران :خ .طالقانی ،خ سرپرســت جنوبی،

 2166953205دورنگار2166478374 :

پ ،۲۷ .واحد  ۱۷کدپستی1313966184 :

كوچــه پــارس ،پــاك  11واحد  2کدپســتی:

منظومه خرد

دورنــگار:

 1416893571تلفــن2166483066 :

تلفــن:

5132280166

تهــران :خ .انقــاب 12 ،فروردین ،پایینتر

تلفــن:

2166925244

2166925244

دورنگار2166415233 :

ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و

قدیانی

دورنــگار:

مشاوران آموزش

م .یاســمن (شــهیدان حســامالحکما)،
انتشــارات

تهــران :خ .انقــاب ،خ 12 .فروردیــن،

اندیشه اسالمی

تهــران :ولنجــک ،بــل .دانشــجو ،بعــد از
منظومــه

خــرد

کدپســتی:

 1984713356تلفــن2122420086 :

تهــران :تقاطــع بزرگــراه شــهید مــدرس و

خ .شــهدای ژاندارمــری شــرقی ،پ90 .

دورنگار2122420085 :

خ .شــهید بهشــتی ،پ 56 .کدپســتی:

کدپســتی 1314733861 :تلفــن-021 :

مهر زهرا(س)

 66404410دورنگار2166403264 :

نجــف آباد :خ .دکتر شــریعتی ،حد فاصل

دورنگار2188730446 :

کانون اندیشه جوان

خ .ســعدی و تقاطــع رجایــی ،بــن بســت

سروش

تهــران :تقاطــع بزرگــراه شــهید مــدرس و

اندیشــه ،انتهــای بــن بســت ،پــاک ،23

تهــران :خ .اســتاد مطهــری ،نبــش

خ .شــهید بهشــتی ،پ 56 .کدپســتی:

ساختمان نشر مهر زهرا ،طبقه دوم ،واحد

مفتــح ،شــماره  ،234ســاختمان ســروش

1531616417

2188505402

نشــر کدپســتی 8513733811 :تلفــن:

(تنظیــم مقــررات فضــای مجــازی صــدا و

دورنگار2188730446 :

 3142619562دورنگار3142618871 :

ســیما) کدپســتی 1588874615 :تلفــن:

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مهر و ماه نو

 2188300759دورنگار2188345484 :

تهــران :خ .بهشــتی .خ .خالد اســامبولی.

تهــران :خ .انقــاب ،خ 12 .فروردیــن،

شرکت افست

شــماره  24-22کدپســتی1511647416 :

بعــد از چهــارراه لبافینــژاد ،ك .مینــا،

دورنــگار:

پ 37 .کدپســتی 1314945481 :تلفــن:

1531616417

تلفــن:

2188503341

تلفــن:

تهــران :ســه راه تهرانپــارس ،کیلومتــر 4

تلفــن:

جــاده آبعلــی ،روبــهروی خ .ســازمان آب،

2188715545

 2166968589دورنگار2166408400 :

پ 8 .کدپســتی 1746853181 :تلفــن:

کتاب جمکران

مهرسا

 2177339093دورنگار2177339097 :

قم :مســجد مقــدس جمکران ،ســاختمان

تهــران :میــدان انقــاب ،خ  12فروردیــن،

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

اداری نیمــه شــعبان ،انتشــارات کتــاب

كوچــه مینــا ،پ 34طبقــه اول ،انتشــارات

تهران :بل .نلســون ماندال (آفریقا) ،چهار

جمکــران کدپســتی 3747113135 :تلفن:

مهرســا کدپســتی 1314953341 :تلفــن:

راه حقانــی (جهان کــودک) ،ک .کمان ،پ.

 2537732212دورنگار2537253340 :

 2166481989دورنگار2166481989 :

 25کدپســتی 1518736313 :تلفن-021 :

کتاب نیستان

موزه عبرت ایران

 70-88774569دورنگار2188774572 :

تهــران :بزرگراه صــدر ،خ .قلندری جنوبی،

تهــران :م .امــام خمینــی(ره) ،ابتــدای

شرکت انتشارات فنی ایران

نبــش بنبســت ششــم ،پ ،2 .زنــگ

خ .فردوســی ،ک .طبــس ،خ .شــهید

نیســتان کدپستی 1939667933 :تلفن:

یارجانــی ،پ 11 .کدپســتی1136935141 :

تهــران :خ .مطهــری ،خ .میرعمــاد،

2188715545

روبــهروی بانک قوامین ،پ 24 .کدپســتی:

 2122612443دورنگار2122612445 :

تلفــن:

 1587736511تلفــن2188505055 :

مبتکران

2166727597

دورنگار2188532136 :
ضریح آفتاب
مشــهد :امــام خمینــی  ،8دفتــر مرکــزی
موسســه فرهنگــی _ هنــری و انتشــاراتی
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تهــران :میــدان انقــاب-خ .فخــر رازی-
خ.

وحیدنظــری

1314764965

دورنگار2161094182 :

مؤسسه فرهنگی آرمان رشد

کدپســتی:

تهــران :خ .انقــاب ،بیــن خ .دانشــگاه

2161094311

و ابوریحــان ،پ ،1182 .ســاختمان

پــاک59
تلفــن:

7-02166722096

دورنــگار:

فروردیــن ،ط ،10 .واحــد  38کدپســتی:

 1315693567تلفــن2166486013 :

اصفهــان :خ .فلســطین ،صــد متــر مانــده

دورنگار2166486011 :

بــه چهــارراه فلســطین ،پشــت ایســتگاه

مؤسسه فرهنگی فاطمی

اتوبــوس ،ســاختمان نویــد کدپســتی:

تهــران :میــدان فاطمــی  -خ .جویبــار  -خ.

 8143984136تلفــن3132226445 :

میرهادی شرقی-پالک  14واحد 2کدپستی:

دورنگار3132208610 :

1415884741

تلفــن:

2188945545

هنر اول
تبریــز :فلکــه شــهید بهشــتی (منصــور)،

دورنگار2188944051 :
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

مجتمــع تجــاری اطلــس ،ط .پاییــن ،واحــد

تهــران :خ .ســپهبد قرنــی ،نرســیده به پل

 32کدپســتی 5163755371 :تلفــن:

کریمخــان زنــد ،ک .شــهید حقیقتطلــب،

 4133374280دورنگار9146141458 :

پ 8 .کدپســتی 1598857911 :تلفــن:

یاس بخشایش

 2188800324دورنگار2188903809 :

قم :صفائیه ،ك ،28 .پ 143 .کدپســتی:

مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

 3715634969تلفــن2537749699 :

تهــران :خ .اســتاد نجاتالهــی ،پایینتــر از

دورنگار2537749699 :

خ .طالقانــی ،ک .بیمه ،پ 26 .کدپســتی:
 1599813813تلفــن2188894296 :
دورنگار2188894290 :
مؤسسه کتاب چرخ فلک
تهــران :خ .انقــاب ،خ .ابوریحــان ،خ.
روانمهــر ،ک .بهــار ،پ ،3 .ط .زیرهمکــف
کدپســتی:

1315653171

تلفــن:

 2166493348دورنگار2166490673 :
مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت
تهــران :خ .قائم مقام فراهانی ،خ .گلریز،
پ ،2 .واحــد  ،1ط .همكــف کدپســتی:
1589654994

تلفــن:

2185670000

دورنگار2188813519 :
میچکا
تهــران :خ.انقــاب ،خ .فخــرازی ،خ.
نظــری شــرقی ،پــاک  ،59واحد ســوم ،ط.
ششــم کدپســتی 1314764966 :تلفــن:
 2161094311دورنگار2161094255 :
نانو
تهــران :جمــالزاده جنوبــی ،نبــش
لبافینــژاد ،پ ،37 .واحــد  2کدپســتی:
1313933115

تلفــن:

2166128143

دورنگار2166128264 :
نوشته
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