
  اول همتوسطبرای ای مناسب هفهرست کتاب

 0011فروردین  

 

 تفکر و سبک زندگی

ران؛ هکسادا لمان، ریچل؛ کنترل خشم در نوجوانان؛ مترجم: امیرحسین میرزائیان؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛ ت •

 8837-11م؛ ثبت: هشتم/ نهفتم/ هآموز ؛ مناسب برای دانش1031774009999ص؛ وزیری ؛ شابک: 991؛ 9911

 ناز کمالین؛ شرکت انتشارات فنیهو نگرانی؛ مترجم: ب هزدوحشت هباید بکنی؟ وقتی ک هکریست، جیمز.جی؛ چ •

م هشتم/ نهفتم/ هآموز ؛ مناسب برای دانش1031774009780ص؛ رقعی ؛ شابک: 983؛ 9911ران؛ هایران؛ ت

 8801-11؛ثبت:

ترین باشی؛ مترجم: مینا سلیمی؛ شرکت انتشارات فنی هبی هخوامی هباید بکنی؟ وقتی ک هگرینزپون، توماس؛ چ •

م هشتم/ نهفتم/ هآموز ؛ مناسب برای دانش1031774009797ص؛ رقعی ؛ شابک: 944؛ 9911ران؛ هایران؛ ت

 8804-11؛ثبت: 

 

 داستان

ران؛ های عروس دریا؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تههقص ه؛ مجموعهنویسندگان؛ داستان ارومی هگرو •

 9194-11م ؛ثبت: هن ؛ مناسب برای 1031777970141ص؛ خشتی ؛ شابک: 01؛ 9911

ن؛ راهای عروس دریا؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ تههقص ه؛ مجموعهنویسندگان؛ داستان ارومی هگرو

 9199-11م ؛ثبت: هن ؛ مناسب برای 1031777970198ص؛ خشتی ؛ شابک: 37؛ 9911

؛ 1031149890098ص؛ رقعی ؛ شابک: 48؛ 9911ران؛ همینگوی؛ سروش؛ تهجید؛ سالم آقای نجفی، عبدالم •

 9099-11م ؛ثبت: هشتم/ نهفتم/ همناسب برای 

 

 علوم تجربی



ص؛ 98؛ 9911ران؛ ه؛ مترجم: امین توکلی/ زیبا غفاری؛ آبشن؛ تهگیفورد، کلیو؛ کاوشگران جوان؛ وسایل نقلی •

 8817-11م ؛ثبت: هشتم/ نهفتم/ ه؛ مناسب برای 1031773991477رحلی ؛ شابک: 

ص؛ رحلی ؛ شابک: 98؛ 9911ران؛ هزمین؛ مترجم: امین توکلی؛ آبشن؛ ت هپین، دنیل؛ کاوشگران جوان؛ سیارگیل •

 8893-11م ؛ثبت: هشتم/ نهفتم/ ه؛ مناسب برای 1031773991833

ران؛ هانگیز حیوانات؛ مترجم: امین توکلی/ زیبا غفاری؛ آبشن؛ تشگران جوان؛ دنیای شگفتجانسون، جینی؛ کاو •

 8890-11م ؛ثبت: هشتم/ نهفتم/ ه؛ مناسب برای 1031773991939ص؛ رحلی ؛ شابک: 98؛ 9911

ص؛ رحلی ؛ شابک: 98؛ 9911ران؛ هلولین، کلیر؛ کاوشگران جوان؛ خزندگان؛ مترجم: امین توکلی؛ آبشن؛ ت •

 8891-11م؛ ثبت: هشتم/ نهفتم/ ه؛ مناسب برای 1031773991173

 

 علوم تربیتی

ت افست؛ ای خسرو باقری؛ شرکههایی از زندگی و اندیشههتربیت: جلووورزان؛ فیلسوف تعلیمه؛ اندیشهثبات، نفیس •

 8899-11؛ مناسب برای معلم؛ ثبت: 1031881137919ص؛ وزیری ؛ شابک: 917؛ 9911ران؛ هت

 

 مرجع

ص؛ 973؛ 9911ران؛ هر قلم؛ تهان؛ مترجم: حسن ساالری؛ شهتصویری بریتانیکا؛ کی هنویسندگان؛ دانشنام هگرو •

 8718-11م؛ ثبت: هشتم/ نهفتم/ هآموز ؛ مناسب برای دانش1031779879199رحلی ؛ شابک: 

ران؛ هر قلم؛ تهش یان و دوزیستان؛ مترجم: حسن ساالری؛هتصویری بریتانیکا؛ ما هنویسندگان؛ دانشنام هگرو •

شتم/ هفتم/ هآموز ؛ مناسب برای معلم، دانشجومعلمان، دانش1031779879101ص؛ رحلی ؛ شابک: 971؛ 9911

 8714-11م؛ ثبت: هن

؛ 9911ران؛ هر قلم؛ تهگان؛ مترجم: حسن ساالری؛ شهرهمتصویری بریتانیکا؛ بی هنویسندگان؛ دانشنام هگرو •

م؛ هشتم/ نهفتم/ هآموز ؛ مناسب برای معلم، دانشجومعلمان، دانش1031779879119ص؛ رحلی ؛ شابک: 997

 8710-11ثبت: 



؛ 9911ران؛ هر قلم؛ تهتصویری بریتانیکا؛ انرژی و حرکت؛ مترجم: حسن ساالری؛ ش هنویسندگان؛ دانشنام هگرو •

م؛ هشتم/ نهفتم/ هآموز ؛ مناسب برای معلم، دانشجومعلمان، دانش1031779879091ص؛ رحلی ؛ شابک: 997

 8711-11ثبت: 

 

 مطالعات اجتماعی

ص؛ 98؛ 9911ران؛ ه؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛ تهکمان؛ مترجم: مریم رضازادویلسن، جنت؛ جنگجویان رنگین •

 8989-11فتم؛ ثبت: هآموز ؛ مناسب برای دانش1031774009919خشتی ؛ شابک: 

 

 هنثر ادبی و خاطر

ص؛ رقعی ؛ 917؛ 9911یاران؛ قم؛  هروایت مادر؛ حماس هنژاد بمالکی یدحسینه؛ پسرم حسین: شهدولتی، فاطم •

 8493-11م؛ ثبت: هشتم/ نهفتم/ هآموز ؛ مناسب برای دانش1031770304070شابک: 

 

 آموزش ادبی ـنقد ادبی 

 نگیهفر های نگارشی برای نوشتن متن توصیفی؛ مؤسسهارتهریزی، محمد؛ آموزش نوشتار توصیفی: مهد •

شتم/ هفتم/ هآموز ؛ مناسب برای دانش1031147389908ص؛ رقعی ؛ شابک: 33؛ 9911ران؛ هان؛ تهبر همدرس

 8910-11م؛ ثبت: هن


