
 های مناسب برای دوره متوسطه دوم فهرست کتاب

 0011خرداد  

 

 تاریخ علم

ص.؛ وزیری؛ 911؛ 9911گویا؛   ؛ پروین اعتصامی؛ تهران؛ نشرزرنشان، مریم؛ الالنی، قرار با ستاره •

 0712-11آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1784007211819شابک:

  

 داستان

 شابک: ص.؛ رقعی؛974؛ 9911کتاب نیستان؛ آلود؛ تهران؛ محمدرضا؛ زائران کوهستان مهبایرامی،  •

 0212-11:ثبت دوازدهم؛/ یازدهم/ دهم آموزدانش ؛ مناسب برای1784000287827

ص.؛ رقعی؛ 012؛ 9911بازها؛ فرار از آلکاتراز؛ مترجم: مانا میثاقی؛ تهران؛ پرتقال؛ برتمن، جنیفر چمبلیس؛ کتاب •

 0029-11:ثبت دوازدهم؛/ یازدهم/ دهم آموزدانش ؛ مناسب برای1784221401441 :شابک

ص.؛ رقعی؛ 001؛ 9911زاده؛ تهران؛ هوپا؛ لسکی، کاترین؛ نگهبانان گاهول؛ فروپاشی؛ مترجم: بهنام حاجی •

 9121-11:ثبت دوازدهم؛/ یازدهم/ دهم آموزدانش ؛ مناسب برای1784000210012شابک:

ص.؛ رقعی؛ 922؛ 9911زاده؛ تهران؛ هوپا؛ دا؛ الالنی، دختر دریاهای دور؛ مترجم: نیلوفر امنکلی، ارین انترا •

 9819-11:ثبت دوازدهم؛/ یازدهم/ دهم آموزدانش ؛ مناسب برای1784221401121شابک:

  

 شناسیروان

انجمن اولیا و مربیان؛ های تقویت؛ تهران؛ شناختی حافظه وروشراد، مرجان؛ مبانی روانافروز، غالمعلی/ حسنی •

 0728-11؛ مناسب برای معلم/ دانشجومعلمان؛ ثبت:1781411290112ص.؛ رقعی؛ شابک:990؛ 9911

  

 



 زبان و ادبیات فارسی

ص.؛ رقعی؛ 028؛ 9911ولیئی، قربان؛ درنگی در سکوت عرفانی؛ تهران؛ کتاب نیستان؛  •

 0211-11؛ مناسب برای معلم/ دانشجومعلمان؛ ثبت:1784000287874شابک:

؛ 9911دل، محمدتقی؛ پاسداشت ایران در اشعار استاد شهریار؛ تهران؛ مؤسسه فرهنگی آرمان رشد؛ سبک •

 0289-11؛ مناسب برای معلم/ دانشجومعلمان؛ ثبت:1781418992829ص.؛ وزیری؛ شابک:082

  

 شعر

؛ 1784007019922شابک:ص.؛ رقعی؛ 88؛ 9911محقق، جواد؛ شعر شباب؛ تو را دوست دارم؛ تهران؛ نشر گویا؛  •

 0820-11آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم؛ ثبت:مناسب برای دانش

 ص.؛ رقعی؛ شابک:82؛ 9911ها پای رفتن داشتند؛ تهران؛ نشر گویا؛ شفیعی، کمال؛ شعر شباب؛ اگر درخت •

 0892-11آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1784007211117

 ص.؛ رقعی؛ شابک:70؛ 9911اندیشم؛ تهران؛ نشر گویا؛ شباب؛ به تو می ابراهیمی، جعفر؛ شعر •

 0894-11آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1784007211199

 ص.؛ رقعی؛ شابک:41؛ 9911سپاهی یونسی، عباسعلی؛ شعر شباب؛ باز هم که دیر آمدی؛ تهران؛ نشر گویا؛  •

 0892-11آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1784007211182

؛ 1784007211291ص.؛ رقعی؛ شابک:14؛ 9911پنهان؛ تهران؛ نشر گویا؛  مردانی، مهدی؛ شعر شباب؛ پروانه •

 0829-11آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم؛ ثبت:مناسب برای دانش

 ص.؛ رقعی؛ شابک:88؛ 9911آید؛ تهران؛ نشر گویا؛ عال، افشین؛ شعر شباب؛ بوی بال فرشته می •

 0890-11آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1784007211918

 ص.؛ رقعی؛ شابک:70؛ 9911آید؛ تهران؛ نشر گویا؛ مرادی، مهدی؛ شعر شباب؛ صدای پنجره می •

 0829-11آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1784007211207

 ص.؛ خشتی کوچک؛ شابک:911؛ 9911تویی که منم؛ تهران؛ کتاب نیستان؛  ولیئی، قربان؛ فقط •

 0214-11آموز دوازدهم/ معلم؛ ثبت:؛ مناسب برای دانش1784000287812



ص.؛ 24؛ 9911صارمی شهاب، محمد؛ شعر نوجوان؛ مثل رود عاشقم؛ تهران؛ مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان؛  •

 0191-11:ثبت دوازدهم؛/ یازدهم/ دهم  آموزش؛ مناسب برای دان1781412898884رقعی؛ شابک:

  

 علوم تربیتی

الهه/ قربانی، فاطمه؛ مفاهیم در اسد، محبوبه/ بذرافشان، زینب/ رضوی دوزه، سیدهفرزانه/ بنیمیراحمدی، سیده •

؛ مناسب برای معلم؛ 1784007921904ص.؛ رقعی؛ شابک:941؛ 9911بان؛ روش تدریس جدید؛ تهران؛ قلم

 0121-11ثبت:

هایی از کارورزی مجازی در ؛ روایتطیبهایمانی، هما/ ریحانی اردبیلی، عظیمه/ گلمرادی، صدف/ وخشوزی، سیده •

؛ مناسب برای معلم؛ 1784007114909ص.؛ وزیری؛ شابک:020؛ 9911دانشگاه فرهنگیان؛ تهران؛ تیک؛ 

 0707-11ثبت:

دینی )از طریق خانواده، مدرسه، دین ورسانه(؛ تهران؛  هایهای نهادینه کردن اندیشهه؛ شیوحسنی، حسین •

-11؛ مناسب برای معلم/ مدیر؛ ثبت:1781411299918ص.؛ رقعی؛ شابک:980؛ 9911انجمن اولیا و مربیان؛ 

0791 

ها؛ مترجمان: فاطمه فضلعلی/ مطهره کاشانیان؛ معلمتوانید: امید و نویدی به نو؛ شما هم میآرجکسون، روبین •

؛ مناسب برای معلم/ 1781411290199ص.؛ رقعی؛ شابک:010؛ 9911انجمن اولیا و مربیان؛ تهران؛ 

 0724-11دانشجومعلمان؛ ثبت:

  

 فیزیک

ای بر اخترفیزیک نوین؛ مترجم: کامبیز خالقی؛ تهران؛ رمز )وابسته به شرکت ؛ مقدمهاستلی، دیل/ کارول، برادلی •

آموز دهم/ ؛ مناسب برای دانش1784007224497شابک:ص.؛ رحلی؛ 174؛ 9911منظومه اندیشه خالقی(؛ 

 0404-11یازدهم/ دوازدهم/ معلم/ دانشجومعلمان؛ ثبت:

ای بر اخترفیزیک نوین؛ مترجمان: کامبیز خالقی/ احسان مهرجو؛ تهران؛ رمز ؛ مقدمهاستلی، دیل/ کارول، برادلی •

؛ مناسب برای 1784007224249بک:ص.؛ رحلی؛ شا174؛ 9911)وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی(؛ 

 0408-11آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ معلم/ دانشجومعلمان؛ ثبت:دانش

  



 های زندگیمهارت

ص.؛ رقعی؛ 914؛ 9911؛ هفت گام تا مطالعه بدون فراموشی؛ تهران؛ مرسل؛ زاده، حمیدرضاعباس •

 0740-11؛ ثبت:آموز دهم/ یازدهم/ دوازدهم؛ مناسب برای دانش1781411702912شابک:

آوری وکیفیت زندگی؛ تهران؛ انجمن اولیا و مربیان؛ ؛ تابعابدی جبلی، مریم/ محلوجی، فرشته/ پیرزاد، حسن •

 0794-11؛ مناسب برای والدین/ معلم/ دانشجومعلمان؛ ثبت:1781411299990ص.؛ رقعی؛ شابک:048؛ 9911

، الهه/ شکوهی یکتا، محسن/ رستمی، رضا/ نوربخش، یونس/ خدایاری فرد، محمد/ افروز، غالمعلی/ حجازی •

شناختی برای مقابله آوری وسالمت روان )راهبردهای روان؛ ویروس کرونا: تابحسنحاتمی، جواد/ آسایش، محمد

 شابک: ص.؛ رقعی؛ 921؛ 9911با اضطراب، استرس ومدیریت سوگ(؛ تهران؛ انجمن اولیا و مربیان؛ 

 0799-11علم/ دانشجومعلمان؛ ثبت:؛ مناسب برای والدین/ م1781411290127

پذیری و احترام؛ نوجوان حل مسئله قدرت، اعتمادسازی، مسئولیت -؛پایان جنگ قدرت والدینبراون، نیل •

ص.؛ رقعی؛ 021؛ 9911مجتبی رباطجزی؛ تهران؛ انجمن اولیا و مربیان؛ مترجمان: اعظم فاضلی/ سید

 0470-11مشاور؛ ثبت:؛ مناسب برای والدین/ معلم/ 1784220228899شابک:

  

 


