
 ای و کار و دانش ی دوره فنی و حرفهاهای مناسب برفهرست کتاب

 0011 خرداد 

  

 حسابداری و بازرگانی

؛ 9911؛ مترجم: سینا عمرانلو؛ تهران؛ آوند دانش؛ For Dummies دیس، رایان/ هنبری، راس؛ بازاریابی دیجیتال

ای/ دوازدهم فنی و فنی و حرفهآموز یازدهم ؛ مناسب برای دانش1732222229179ص.؛ وزیری؛ شابک:923

 2222-11ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش؛ ثبت:حرفه

؛ مترجم: مریم For Dummies رایت و عالئم تجاریچارمسون، هنری/ بوچاکا، جان؛ حق ثبت اختراع، کپی

وز یازدهم آم؛ مناسب برای دانش1732222229182ص.؛ وزیری؛ شابک:893؛ 9911مهذب؛ تهران؛ آوند دانش؛ 

 2293-11ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش؛ ثبت:ای/ دوازدهم فنی و حرفهفنی و حرفه

  

 داستان

 ص.؛ رقعی؛ شابک:972؛ 9911آلود؛ تهران؛ کتاب نیستان؛ بایرامی، محمدرضا؛ زائران کوهستان مه

ای/ ای/ دوازدهم فنی و حرفهحرفه و فنی یازدهم/ ایحرفه و فنی دهم آموزدانش ؛ مناسب برای1732222237327

 2212-11دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش؛ ثبت:

ص.؛ رقعی؛ 282؛ 9911بازها؛ فرار از آلکاتراز؛ مترجم: مانا میثاقی؛ تهران؛ پرتقال؛ برتمن، جنیفر چمبلیس؛ کتاب

ای/ دوازدهم فنی و یازدهم فنی و حرفه/ ایحرفه و فنی دهم آموزدانش ؛ مناسب برای1732228221221شابک:

 2229-11ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش؛ ثبت:حرفه

ص.؛ رقعی؛ 228؛ 9911زاده؛ تهران؛ هوپا؛ لسکی، کاترین؛ نگهبانان گاهول؛ فروپاشی؛ مترجم: بهنام حاجی

ای/ دوازدهم فنی و / یازدهم فنی و حرفهایحرفه و فنی دهم آموزدانش ؛ مناسب برای1732222282282شابک:

 9121-11ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش؛ ثبت:حرفه

ص.؛ رقعی؛ 922؛ 9911زاده؛ تهران؛ هوپا؛ کلی، ارین انترادا؛ الالنی، دختر دریاهای دور؛ مترجم: نیلوفر امن

ای/ دوازدهم فنی و ای/ یازدهم فنی و حرفهحرفه و فنی دهم آموزدانش ؛ مناسب برای1732228221821شابک:

 9319-11ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش؛ ثبت:حرفه



  

 رایانه

؛ ص.؛ 9911؛ تهران؛ مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان؛ word 2016 ایران؛ آشنایی با برنامه icdlگروه مؤلفان بنیاد

ای/ ای/ دوازدهم فنی و حرفهآموز یازدهم فنی و حرفهبرای دانش؛ مناسب 1731282329222وزیری؛ شابک:

 2229-11یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش؛ ثبت:

؛ تهران؛ مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان؛ power point 2016 ایران؛ آشنایی با برنامه icdlگروه مؤلفان بنیاد

ای/ دوازدهم آموز یازدهم فنی و حرفهش؛ مناسب برای دان1731282329212ص.؛ وزیری؛ شابک:222؛ 9911

 2222-11ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش؛ ثبت:فنی و حرفه

  

 شعر

؛ 1732227219922ص.؛ رقعی؛ شابک:33؛ 9911محقق، جواد؛ شعر شباب؛ تو را دوست دارم؛ تهران؛ نشر گویا؛ 

ای/ دهم کاردانش/ ی/ دوازدهم فنی و حرفهاای/ یازدهم فنی و حرفهآموز دهم فنی و حرفهمناسب برای دانش

 2322-11یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش؛ ثبت:

ص.؛ رقعی؛ 32؛ 9911ها پای رفتن داشتند؛ تهران؛ نشر گویا؛ شفیعی، کمال؛ شعر شباب؛ اگر درخت

زدهم فنی و ای/ دواای/ یازدهم فنی و حرفهآموز دهم فنی و حرفه؛ مناسب برای دانش1732227218817شابک:

 2392-11ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش؛ ثبت:حرفه

؛ 1732227218899ص.؛ رقعی؛ شابک:72؛ 9911اندیشم؛ تهران؛ نشر گویا؛ ابراهیمی، جعفر؛ شعر شباب؛ به تو می

ای/ دهم کاردانش/ ای/ دوازدهم فنی و حرفهای/ یازدهم فنی و حرفهآموز دهم فنی و حرفهمناسب برای دانش

 2392-11یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش؛ ثبت:

ص.؛ رقعی؛ 28؛ 9911سپاهی یونسی، عباسعلی؛ شعر شباب؛ باز هم که دیر آمدی؛ تهران؛ نشر گویا؛ 

ای/ دوازدهم فنی و ای/ یازدهم فنی و حرفهآموز دهم فنی و حرفه؛ مناسب برای دانش1732227218832شابک:

 2392-11هم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش؛ ثبت:ای/ دحرفه

؛ 1732227218298ص.؛ رقعی؛ شابک:12؛ 9911پنهان؛ تهران؛ نشر گویا؛  مردانی، مهدی؛ شعر شباب؛ پروانه

ای/ دهم کاردانش/ ای/ دوازدهم فنی و حرفهای/ یازدهم فنی و حرفهآموز دهم فنی و حرفهمناسب برای دانش

 2329-11کاردانش/ دوازدهم کاردانش؛ ثبت:یازدهم 



 ص.؛ رقعی؛ شابک:33؛ 9911آید؛ تهران؛ نشر گویا؛ عال، افشین؛ شعر شباب؛ بوی بال فرشته می

ای/ ای/ دوازدهم فنی و حرفهای/ یازدهم فنی و حرفهآموز دهم فنی و حرفه؛ مناسب برای دانش1732227218913

 2392-11هم کاردانش؛ ثبت:دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازد

 ص.؛ رقعی؛ شابک:72؛ 9911آید؛ تهران؛ نشر گویا؛ مرادی، مهدی؛ شعر شباب؛ صدای پنجره می

ای/ ای/ دوازدهم فنی و حرفهای/ یازدهم فنی و حرفهآموز دهم فنی و حرفه؛ مناسب برای دانش1732227218227

 2329-11دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش؛ ثبت:

 1ص.؛ خشتی کوچک؛ شابک:988؛ 9911ولیئی، قربان؛ فقط تویی که منم؛ تهران؛ کتاب نیستان؛ 

 2212-11:ثبت کاردانش؛ دوازدهم/ ایحرفه و فنی دوازدهم  آموز؛ مناسب برای دانش732222237382

ص.؛ رقعی؛ 22؛ 9911صارمی شهاب، محمد؛ شعر نوجوان؛ مثل رود عاشقم؛ تهران؛ مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان؛ 

 و فنی دهم/ دوازدهم/ یازدهم/ دهم/ نهم/ هشتم/ هفتم  آموز؛ مناسب برای دانش1731282393332شابک:

 کاردانش؛ دوازدهم/ کاردانش یازدهم/ کاردانش دهم/ ایحرفه و فنی دوازدهم/ ایحرفه و فنی یازدهم/ ایحرفه

 2898-11:ثبت

  

 کشاورزی 

رجم: زیست؛ مت دیوید ام/ هیگر، مری کاترین/ گیفت، نانسی وای/ برگ، لیندا ار؛ محیطریون، پیتر اچ/ هاسن زال، 

؛ مناسب 1732228779821ص.؛ رحلی؛ شابک:273؛ 9911محمدرضا افضلی؛ تهران؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛ 

 2992-11برای دانشجومعلمان/ هنرآموز؛ ثبت:

پایدار )راهنمای مربیان(؛ مترجم: صفورا زواران حسینی؛ تهران؛ کندوال، کالیانی؛ آمادگی نسل آینده برای توسعه 

-11؛ مناسب برای هنرآموز؛ ثبت:1732228779298ص.؛ وزیری؛ شابک:922؛ 9911شرکت انتشارات فنی ایران؛ 

2239 

  

 هنر، موسیقی

 ص.؛ رحلی؛ شابک:228؛ 9911نیکالیف، آ؛ مدرسه پیانو؛ مترجم: مسعود ابراهیمی؛ تهران؛ گیسا؛ 

 2279-11ای/ یازدهم کاردانش؛ ثبت:آموز یازدهم فنی و حرفه؛ مناسب برای دانش1712129828323



ص.؛ 28؛ 9911پور؛ تهران؛ گیسا؛ هینی، تام؛ راهنمای تمرین موسیقی برای والدین و نوآموزان؛ مترجم: بابک ولی

 2272-11؛ مناسب برای هنرآموز؛ ثبت:1712129828398رقعی؛ شابک:

  

 کشی، معماریهنر، نقشه

المنفعه میراث معماری ایران؛ تهران؛ جهاد دل، محمدصادق/ کمالی تبریزی، سینا؛ عملکرد عامطاهر طلوع

آموز دوازدهم فنی و ؛ مناسب برای دانش1732222287222ص.؛ وزیری؛ شابک:972؛ 9911دانشگاهی قزوین؛ 

 2772-11ای؛ ثبت:حرفه

، سینا؛ عملکرد اجتماعی میراث معماری ایران؛ تهران؛ جهاد دانشگاهی دل، محمدصادق/ کمالی تبریزیطاهر طلوع

ای؛ آموز دوازدهم فنی و حرفه؛ مناسب برای دانش1732222287281ص.؛ وزیری؛ شابک:993؛ 9911قزوین؛ 

 2772-11ثبت:

د دانشگاهی دل، محمدصادق/ کمالی تبریزی، سینا؛ عملکرد ساختاری میراث معماری ایران؛ تهران؛ جهاطاهر طلوع

ای؛ آموز دوازدهم فنی و حرفه؛ مناسب برای دانش1732227281922ص.؛ وزیری؛ شابک:222؛ 9911قزوین؛ 

 2778-11ثبت:

رضا اصل که هر معمار باید بداند؛ مترجمان: مرضیه آزاد ارمکی/ علی 22سیمیچ، آندریا/ وارکه، وال؛ زبان معماری 

؛ مناسب 1732222231222ص.؛ وزیری؛ شابک:992؛ 9911ید رجائی؛ دودانگی؛ تهران؛ دانشگاه تربیت دبیر شه

 2229-11برای هنرآموز؛ ثبت:

  

 


