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 تاریخ

ص؛ 444؛ 9911های تاریخ از ایالم تا پایان ساسانیان؛ جیسا؛ رودسر؛ های تاریخ؛ خواندنیآقائی، ناصر؛ خواندنی •

 4469-11؛ مناسب برای معلم؛ ثبت: 1136446416991وزیری ؛ شابک: 

 

 دینی

ص؛ رقعی ؛ 954؛ 9911ها؛ قم؛ هفت شهر عشق: نگاهی نو به حماسه عاشورا؛ بهار دلخدامیان آرانی، مهدی؛  •

 4919-11؛ مناسب برای معلم؛ ثبت:1136663441416شابک: 

ص؛ 444؛ 9911آبادی/ مرتضی وافی؛ روز دهم؛ قم؛ لعبره؛ مترجان: علی عباساوافی، مرتضی، مهدی؛ مقتل قتیل •

 4699-11مناسب برای معلم؛ ثبت: ؛ 1136661634143وزیری ؛ شابک: 

 

 زبان و ادبیات فارسی

؛ 1136669461149ص؛ رقعی ؛ شابک: 56؛ 9911شعر؛ خیام؛ شهر قلم؛ تهران؛ اصغر؛ سیسیدآبادی، علی •

 4993-11آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم؛ ثبت: مناسب برای دانش

؛ 1136669461145عی ؛ شابک: ص؛ رق963؛ 9911شعر؛ حافظ؛ شهر قلم؛ تهران؛ لزرغالمی، حدیث؛ سی •

 4944-11آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم؛ ثبت: مناسب برای دانش

؛ 1136669463999ص؛ رقعی ؛ شابک: 433؛ 9911شعر؛ فردوسی؛ شهر قلم؛ تهران؛ اصغر؛ سیسیدآبادی، علی •

 4949-11آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم؛ ثبت: مناسب برای دانش

 

 



 های خارجیزبان

حسینی/ زهرا سلیمیان؛ آوند دانش؛ ؛ مترجم: فائقه شاه(TEFL) میشل؛ طرح درس آموزش زبان انگلیسیمکسوم،  •

 4645-11؛ مناسب برای معلم؛ ثبت: 1136444646941ص؛ وزیری ؛ شابک: 956؛ 9911تهران؛ 

 

 علوم تربیتی

مدرسه برهان؛  ملکی، حسن/ امجدیان، کیومرث؛ مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی؛ مؤسسه فرهنگی •

 4439-11؛ مناسب برای مدیر و کارشناسان؛ ثبت: 1131646349495ص؛ وزیری ؛ شابک: 933؛ 9911تهران؛ 

رضا/ حسنی، محمد؛ تبیینی از فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران؛ مؤسسه فرهنگی زاده قمصری، علیصادق •

؛ مناسب برای معلم/ 1131646391195ص؛ وزیری ؛ شابک: 463؛ 9911مدرسه برهان؛ تهران؛ 

 4916-11دانشجومعلمان/کارشناسان؛ ثبت: 

 

 های زندگیمهارت

کالینز، کیت، کیومرث؛ چگونه هیوالی امتحان راگرسنه بگذاریم، کتاب کار رفتاردرمانی شناختی برای مدیریت  •

ص؛ 964؛ 9913؛ نسب؛ کتاب ارجمند؛ تهرانمرتضی ارجمندیاسترس امتحان در کودکان و نوجوان؛ مترجم: سید

 4911-11آموز/ مشاور؛ ثبت: ؛ مناسب برای دانش1136664661469وزیری ؛ شابک: 

آگاهی در مدیریت خشم نوجوانان، کتاب کار غلبه بر خشم و پرخاشگری پورسل، مارک/ مورفی، جیسون؛ توجه •

؛ 9913؛ تهران؛ نسب؛ کتاب ارجمندمرتضی ارجمندی؛ مترجم: سیدMBSR و DBT هایبا استفاده از مهارت

 4934-11آموز/ مشاور؛ ثبت: ؛ مناسب برای دانش1136664663994ص؛ رقعی ؛ شابک: 944

؛ 9911؛ مترجم: فرشید قهرمانی؛ آوند دانش؛ تهران؛ For Dummies دونالدسون، مایکل سی؛ اصول مذاکره •

-11شجومعلمان؛ ثبت: آموز/ معلم/ دان؛ مناسب برای والدین/ دانش1136446669314ص؛ رقعی ؛ شابک: 963

4644 

؛ مترجم: حسین سلیمانی؛ آوند دانش؛ تهران؛ For Dummies کانلی، آلیسون؛ مهارت سخن گفتن در جمع •

 4643-11؛ مناسب برای والدین/ معلم/ دانشجومعلمان؛ ثبت: 1136446669195ص؛ وزیری؛ شابک: 916؛ 9911



؛ 9911دریس حسنجانی؛ آوند دانش؛ تهران؛ ؛ مترجم: اFor Dummies کونکه، الیزابت؛ اصول ارتباطات •

-11آموز/ معلم/ دانشجومعلمان؛ ثبت: ؛ مناسب برای والدین/ دانش1136444646619ص؛ رقعی؛ شابک: 966

4691 

 

 نثر ادبی و خاطره

ص؛ رقعی؛ 966؛ 9911نژاد به روایت مادر؛ حماسه یاران؛ قم؛ دولتی، فاطمه؛ پسرم حسین: شهیدحسین مالکی •

 4493-11: ثبت یازدهم؛/ دهم  ؛ مناسب برای1136661314161شابک: 

 

 آموزش ادبی ـنقد ادبی 

های نگارشی برای نوشتن متن توصیفی؛ مؤسسه فرهنگی دهریزی، محمد؛ آموزش نوشتار توصیفی: مهارت •

-11: ثبت یازدهم؛/ دهم  ؛ مناسب برای1131646349514ص؛ رقعی؛ شابک: 33؛ 9911مدرسه برهان؛ تهران؛ 

4911 

 


