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فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی منتخب
دوره آموزش فنی و حرفهای و كاردانش

مقدمه
این فهرســتگان ،حاوی گزیدهای از منابع آموزشــی و تربیتی مناســب اســت که در سال گذشــته در دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی مورد
بررسی قرار گرفته است .چنانکه دیده میشود ،بخش قابل توجهی از این منابع ،شامل منابع مکتوب و به عبارت دیگر کتابهای آموزشی
و تربیتی اســت .فهرســت کامل کتابهای آموزشــی مناسب سال ،همانند گذشته در کتابنامههای رشد دستهبندی و عرضه شده است که
نسخههای الکترونیکی این کتابنامهها به صورت رایگان در وبگاه سامانکتاب قابل دستیابی و مطالعه است .برای دیدن این کتابنامهها
و منابع بیشتر ،به وبگاه سامانکتاب ( )http://samanketab.roshdmag.irمراجعه کنید.
چرا فهرستگان؟
از ســال  ،1395بــه یــاری خــدا امــكان انتشــار فهرســتگان رشــد (كــه شــامل گزیــدهای از منابع آموزشــی و تربیتی مناســب اســت) بــه تعداد
آموزشگاههای كشور میسر شده و در اختیار همه مدارس كشور قرار گرفته است .انتظار میرود با این فهرست گزیده ،یافتن منابع آموزشی
مورد نیاز بهویژه برای معلمان آسانتر از پیششده باشد و امیدواریم پیامدهای مثبت آن در آینده نزدیك آشكار شود .در این فهرستگان،
خوشبختانه منابع آموزشی و تربیتی مكتوب و غیرمكتوب در یك جا و در كنار هم به مدارس معرفی شدهاند.
آیا کتاب درسی کافی نیست؟
برخی اســتفاده از منابع آموزشــی تکمیلی را با وجود کتابهای درســی ،مفید نمیدانند .این تصور نادرســت اســت .این کار یک دلیل ســاده

دارد؛ چون کتاب درســی معموال ً برای ســطح متوســط دانشآموزان نوشــته میشــود و در یک کالس درس همواره دانشآموزانی هســتند که
باالتــر از ســطح متوســط یــا بــه دالیلی پایینتر از آن قرار دارند .طبیعی اســت کــه گروه دوم نیاز به تمرین و تکــرار بیشتری دارند؛ در حالی
کــه فرونشــاندن تشــنگی و عالقــه گــروه اول با معرفی منابعی باالتر از ســطح کالس میســر اســت و ایــن وظیفه یک معلم کاردان اســت که
شاگردانش را شناسایی و به هر یک منابع مناسب او را معرفی کند .منابع آموزشی و کمکدرسی ،کم و بیش ،در همة کشورهای دنیا مورد
استفاده قرار میگیرند!

نکته مهم دیگر این است که استفاده از منابع گوناگون و متنوع و خصوصا ً قالبهایی مانند فیلم ،انیمیشن ،نرمافزار و مجله به جای متن

صرف ،میتواند کیفیت یادگیری را افزایش دهد.
ِ

البته "جایگزین کردن کتابهای کمکدرســی به جای کتاب درســی" قطعا ً کاری نادرســت اســت و از آن ناپسندتر" ،اجباری" کردن استفاده از
منابع آموزشــی و تربیتی و تحمیل هزینههای اضافی به خانوادههاســت .هیچگاه و در هیچ شــرایطی نباید اصل اختیاری بودن اســتفاده از
منابع آموزشی نادیده گرفته شود.
مرجعی مطمئن برای معلم
بــا توجــه بــه تنــوع و فراوانــی منابــع از ســویی و مشــغلههای زیاد مربیــان ،وجود این فهرســتگان ،کــه در آن منابع آموزشــی و تربیتی جدید
بررســی و مناســبترین آنها معرفی شــده ،حقیقتا ً غنیمتی بزرگ اســت .بیش از  200تن از معلمان با تجربه و مؤلفان و برنامهریزان آشنا
با برنامههای آموزشــی این منابع را از نظر گذراندهاند و با توجه به جمیع جهات ،آنها را از بین بیش از  5000منبع ،برای دانشآموزان یا
همکاران خود مناسب تشخیص دادهاند .طبیعی است که یک معلم هر قدر هم عالقهمند باشد ،منابع بسیار کمتری را میتواند بررسی و
با هم مقایسه کند .البته انتخاب نهایی از بین همین منابع معرفی شده نیز بر عهده معلم و شورای معلمان مدرسه است.

منابع آموزشی مناسب را از کجا تهیه کنیم؟
در معرفــی هــر یک از محصوالت نام ناشــر یا ســازنده محصول آموزشــی

آشنایی با منابع بیشتر

آورده شــده اســت .بــرای تهیــه منابــع میتــوان بــا مراجعــه بــه انتهــای
فهرستگان ،با ناشر یا تولید کنندگان آنها تماس گرفت.

فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی

سالیانه منتشر میشود؛ اما منابع آموزشی و

درباره این فهرستگان
در فهرســتگانی کــه پیشــرو داریــد تعــداد  109عنــوان کتــاب آموزشــی و
تربیتــی معرفــی شــده اســت .کتابهای معرفی شــده در ســال 1399یا
یک سال قبل از آن منتشر شده اند و از بین  183کتاب مناسب گزیده

تربیتی در طول سال نیز به طور پیوسته ارزیابی و
معرفی میشود.

برای دیدن منابع بیشتر و به روز به این نشانیها
مراجعه فرمایید:

شــدهاند .همچنین از کتابهای معرفی شــده  77عنوان کمک آموزشی و
 32عنوان تربیتی (داســتانی و شعر) است.
شیوه تنظیم اطالعات
منابــع معرفــی شــده در این فهرســتگان ،بر اســاس موضــوع و به ترتیب

وبگاه سامان كتاب:
http://samanketab.roshdmag.ir
http://samanketab.roshd.ir

حــروف الفبــا صــورت گرفته اســت .در معرفی منابع ،چکیــدهای از محتوا
یــا اطالعاتــی درباره آنها داده شــده اســت .در پایان هر فهرســتگان نیز
نمایههایی تنظیم شده است که یافتن منبع مورد نیاز را برای خوانندگان
آســان میکنند .شــمارههایی که در این بخش آورده شــده است ،ناظر بر شماره ردیف منابع در فهرستگان است.
راهنمای استفاده از فهرستگان
در این راهنما اطالعات مربوط به یک کتاب به صورت نمونه نشان داده شده است .این اطالعات به ما میگوید که کتاب چه محتوایی دارد
و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.

جالدتی،
نفیسهسادات
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پالتویی

غذا ،تغذیه کودکان

چگونگــی تغذیه کودکان شــیرخوار برای بیشتر والدین موضوعی اســت که به آموزش و یادگیری نیــاز دارد .در کتاب حاضر
چیســتی تغذیه تکمیلی و چگونگی آن تشــریح شده است .ســپس درباره تغذیۀ کودک شش تا  12ماهه 1 ،تا دو ساله ،و به
همین ترتیب دو تا شش ساله ،نکاتی آمده است .دستورهای متنوع میانوعده و صبحانه نیز از دیگر مطالب کتاب هستند.

بــرق
 .1شــیروانی مقدم ،شهریار .آشنایی با مهندسی برق و گرایشهای آن (ارتباطات ،الکترونیک ،قدرت
و کنترل) .تهران :دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی306 .1398 .ص .وزیری .شابک9786226589031 :

مخاطب :هنرآموز

پایــه تحصیلی :دوازدهم فنی و حرفهای
کلمات کلیدی :مهندسی برق

معرفــی کتاب :کتاب حاضر به زبانی ســاده و بدون درگیرشــدن در عبارتهــا و رابطههای دقیق ریاضی
و قانونهــا و اصلهــای پیچیــده علمی و فیزیکــی ،اطالعات مورد نیــاز دانشــجویان ،دانشآموزان و
عالقهمندان به مهندســی برق و شاخههای آن را دربردارد .سه محور آموزش ،پژوهش و پرسشآفرینی
مورد توجه نویسنده است .مهندس کیست و مهندسی برق چیست ،گرایشهای مهندسی برق ،معرفی
اجمالی بزرگان مهندســی برق ،فهرســت و ســرفصلهای درسهای عمومی و پایه و اصلی ،قطعهها و
عنصرهای ســختافزاری و دستگاهها ،مؤسسههای تدوین اســتاندارد و انجمنهای علمی و مهندسی
عنوانهای بخشهایی از کتاب هستند.

 .2شــرفی ،سیدمحســن .نصب دوربیــن مداربســته از انتخاب اجــزا تا مشــاهده تصاویر بــا اینترنت.

تهــران :کلید آموزش168 .1398 .ص .رقعی .شابک9786002743084 :

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلی :دوازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم کاردانش
کلمــات کلیدی :دوربین ،طراحی صنعتی

معرفــی کتــاب :در اجرا و نصب سیســتمهای امنیتــی ،بهخصوص دوربینهای مداربســته ،نکتههای
فراوانــی را بایــد در نظر گرفت .این کتاب شــامل نکاتی کاربردی اســت که برای نصــب هر نوع دوربین
مداربســته باید لحاظ شوند .شــناخت انواع دوربین مداربسته ،نحوۀ سیمکشــی ،مراحل کار در پروژۀ
نصــب ،تنظیمــات دوربینها ،انتقال تصویر ،و نــکات کاربردی نظم کاری ،محتوای این کتاب را شــکل
میدهند.

بهداشت و كودكياري
 .3اســاتید دانشــگاهها و متخصصین برجسته کشور .آنچه الزم است درباره کووید  19بدانیم:کورونا
ویروس جهشیافته و بیماری نوپدید ناشی از آن .تهران :تیمورزاده232 .1399 .ص .پالتویی .شابک:
9786002388773

مخاطب :والدین /مدیر /هنرآموز
کلمات کلیدی :بیماریها

معرفی کتاب :کتاب حاضر حاوی اطالعاتی علمی و کاربردی درباره ویروس کووید  19اســت .آشــنایی با
ویروس ،نشــانههای آن ،چگونگی پیشــگیری از آلودگی ،مشکالت تنفســی و تنفس مصنوعی ،قابلیت
درمان کووید  ،19کرونا و دســتگاه گوارش ،عوارض ویروس در مغز و اعصاب ،و تشــخیص با روشهای
تصویربرداری از جمله موضوعات کتاب هستند.
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 .4روبین ،آلن ال .دیابت  .For Dummiesانسیه حاجیزاده صفار .تهران :آوند دانش386 .1399 .ص.
وزیری .شابک9786222620097 :
مخاطب :هنرآموز

کلمــات کلیدی :بیماریها ،دیابت ،تغذیه ،ورزش
معرفــی کتــاب :موضوع این کتاب که بیســت فصل دارد ،دیابت اســت .نویســنده دربــاره مطلب زیر
توضیحات مفصلی داده اســت :داروهای جدید و روشهای جدیــد در اندازهگیری قند خون و ایدههای
جدیــد دربــاره رژیم غذایی و ورزش و درمان دیابت با جراحــی .همچنین اطالعات جدیدی درباره دیابت
کودکان داده و درباره شــغل افراد دیابتی مطالبی شرح میدهد .آشنایی با انواع دیابت ،تغذیه سالم و
دیابت و پیری ازجمله فصلهای کتاب اســت.کتاب تنها برای بزرگساالن مناسب است.

 .5جالدتی ،نفیسهسادات .راهنمای تغذیه تکمیلی به همراه تغذیه کودکان  2- 6سال (مهر مادری).
تهران :تیمورزاده120 .1398 .ص .پالتویی .شابک9786002388339 :
مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلی :دهم فنی و حرفهای

کلمات کلیدی :غذا ،تغذیه کودکان

معرفی کتاب :چگونگی تغذیه کودکان شــیرخوار برای بیشتر والدین موضوعی اســت که به آموزش و
یادگیری نیاز دارد .در کتاب حاضر چیســتی تغذیه تکمیلی و چگونگی آن تشــریح شــده اســت .سپس
درباره تغذیۀ کودک شــش تا  12ماهه 1 ،تا دو ســاله ،و به همین ترتیب دو تا شــش ساله ،نکاتی آمده
اســت .دستورهای متنوع میانوعده و صبحانه نیز از دیگر مطالب کتاب هستند.

 .6مک نایر ،پاتریشــیا /دین ،کارولین [و دیگران]… .ســندرم روده تحریکپذیر ( .)IBSمهتاب عیوضی،
ســامان خلیلی سامانی .تهران :آوند دانش384 .1399 .ص .وزیری .شابک9786226661843 :
مخاطب :هنرآموز

کلمــات کلیدی :بیماریها ،درمان ،دستگاه گوارش
معرفــی کتــاب :ایــن بیمــاری ،نوعی اختالل در عملکرد روده اســت کــه با درد مزمن در ناحیه شــکم،
احســاس ناراحتــی ،نفخ و تغییرات در عــادات رودهای ،بدون هرگونه علت ارگانیک دیگری ،مشــخص
میشــود .اســهال یا یبوســت میتوانند عالمت غالب باشند که ممکن اســت به صورت متناوب ظاهر
شــوند .کتاب حاضر تمام جنبههای این بیماری را توضیح میدهد و در یافتن پزشــک و برنامه درمانی
مناســب کمک میکند .همچنین اطالعات به روزی درباره جدیدترین آزمایشها و رژیم غذایی ســالم و
برنامههای ورزشی ارائه میدهد.
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 .7شوارکز،جو .فرهنگ تغذیه و رژیمدرمانی غذاهای زیانبار ،غذاهای شفابخش :اسیدهای چرب،
آنتــی اکســیدانها،پروبیوتیکهــا،پروتئیــن،چربیهــا،فیبــر،کلســترول ،مکملهای غذایــی و مواد

معدنی .علی ابطحیراد .تهران :تیمورزاده60 .1399 .ص .پالتویی .شــابک9786002388704 :
مخاطب :هنرآموز

کلمات کلیدی :تغذیه ،رژیم غذایی
معرفی کتاب :کتاب حاضر از مجموعهای هشــتجلدی ،در مطالبی فشــرده و کاربردی ،به زبان ساده،
به موضوع ســامت و مواد غذایی مربوط میشــود .در هر فصل از کتاب محتوایی کاربردی آمده است؛
از جمله درباره اســیدهای چــرب امگا 3و امگا 6؛ آنتی اکســیدانها؛ پروبیوتیکهــا؛ پروتئین ،ماهی،
مکملهای غذایی ،چربیها ،و مواد معدنی.

 .8شــوارکز،جو .فرهنــگ تغذیــه و رژیمدرمانی غذاهــای زیانبار ،غذاهــای شــفابخش :بیماریهای
اعصاب و روان .علی ابطحیراد .تهران :تیمورزاده60 .1399 .ص .پالتویی .شــابک9786002388674 :

مخاطب :هنرآموز

کلمــات کلیدی :تغذیه ،رژیم غذایی ،بیماریها
معرفــی کتــاب :کتاب حاضــر از مجموعهای هشــتجلدی ،به موضــوع فرهنگ تغذیــه و رژیمدرمانی
بیماریهــای اعصاب و روان مربوط میشــود .در هر فصــل از کتاب محتوایی کاربردی آمده اســت؛ از
جملــه :تغذیه و اختالالت خلق؛ تغذیه و بیماری مولتیپل اســکلروزیس؛ تغذیه و بیماری پارکینســون؛
تغذیه و بیشفعالی؛ خوردن سریع و غیر معمول.

 .9شــوارکز،جو .فرهنــگ تغذیــه و رژیمدرمانی غذاهــای زیانبار ،غذاهــای شــفابخش :بیماریهای

پوســت،مو و ناخن،بیماریهای زنان،ســالمندان،ســرطان،ســامت دهان و دندان ،ســوختگیها،
بیماریهای چشم .علی ابطحیراد .تهران :تیمورزاده72 .1399 .ص .پالتویی .شابک9786002388681 :
مخاطب :هنرآموز

کلمــات کلیدی :رژیم غذایی ،بیماریهای دهان و دندان ،تغذیه
معرفی کتاب :کتاب حاضر از مجموعهای هشــتجلدی ،در مطالبی فشــرده و کاربردی ،به زبان ساده،
به موضوع فرهنگ تغذیه در کنترل بیماریها مربوط میشــود .در هر فصل از کتاب محتوایی کاربردی
آمده است؛ از جمله درباره تغذیه و بیماریهای پوست؛ تغذیه و بیماریهای زنان؛ تغذیه و الکلیسم ،و
ســالمندان؛ سرطان؛ سوختگیها؛ تغذیه و سالمت دهان و دندان؛ تغذیه و بیماریهای چشم.
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 .10شــوارکز،جو .فرهنگ تغذیــه و رژیمدرمانی غذاهای زیانبــار ،غذاهای شــفابخش :بیماریهای
دستگاه گوارش .علی ابطحیراد .تهران :تیمورزاده72 .1399 .ص .پالتویی .شابک9786002388650 :

مخاطب :هنرآموز

کلمــات کلیدی :رژیم غذایی ،بیماریها ،دستگاه گوارش
معرفی کتاب :کتاب حاضر از مجموعهای هشتجلدی ،به موضوع فرهنگ تغذیه و رژیمدرمانی مربوط
به بیماریهای دســتگاه گوارش مربوط میشــود .در هر فصل از کتاب محتوایی کاربردی آمده اســت؛
از جملــه :تغذیــه و اختالالت هضم غذای خوراکی؛ تغذیه و التهــاب و عفونت مجاری تحتانی؛ تغذیه و
التهاب معده؛ التهاب روده؛ تغذیه و کاهش ســندروم رودۀ تحریکپذیر.

 .11شــوارکز،جو .فرهنگ تغذیــه و رژیمدرمانــی غذاهای زیانبــار ،غذاهای شــفابخش :بیماریهای

عفونــی ،التهــاب مفصــل ،بیماریهــای عضالنــی اســکلتی ،بیماریهــای غــدد و متابولیســم .علــی
ابطحیراد .تهران :تیمورزاده72 .1399 .ص .پالتویی .شابک9786002388667 :

مخاطب :هنرآموز

کلمــات کلیدی :رژیم غذایی ،بیماریها ،تغذیه
معرفــی کتــاب :کتــاب حاضر از مجموعهای هشــتجلدی ،به موضــوع فرهنگ تغذیــه و رژیمدرمانی
بیماریهــای عفونــی مربوط میشــود .در هر فصل از کتــاب محتوایی کاربردی آمده اســت؛ از جمله:
تغذیه و بیماریهای عفونی؛ تغذیه و التهاب مفاصل؛ تغذیه و بیماریهای عضالنی و اســکلتی؛ تغذیه
و بیماریهای غدد.

 .12شــوارکز،جو .فرهنگ تغذیــه و رژیمدرمانی غذاهای زیانبــار ،غذاهای شــفابخش :بیماریهای

قلب و عروق،دستگاه تنفس ،کلیه و مجاری ادراری ،خون .علی ابطحیراد .تهران :تیمورزاده.1399 .
72ص .پالتویی .شابک9786002388636 :

مخاطب :هنرآموز

کلمــات کلیدی :رژیم غذایی ،دستگاه گردش خون ،دستگاه گوارش
معرفی کتاب :کتاب حاضر از مجموعهای هشتجلدی ،به موضوع فرهنگ تغذیه و رژیمدرمانی مربوط
به بیماریهای قلب و عروق و دســتگاههای تنفس ،کلیه و مجاری ادراری ،و خون مربوط میشــود .در
هر بخش از کتاب محتوایی کاربردی درباره تغذیه و بیماریهای یکی از این دســتگاهها آمده است.
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 .13شوارکز،جو .فرهنگ تغذیه و رژیمدرمانی غذاهای زیانبار ،غذاهای شفابخش :خواص میوهها
و ســبزیها .علی ابطحیراد .تهران :تیمورزاده84 .1399 .ص .پالتویی .شابک9786002388711 :

مخاطب :هنرآموز

کلمات کلیدی :رژیم غذایی ،تغذیه
معرفی کتاب :کتاب حاضر از مجموعهای هشتجلدی ،در مطالبی فشرده و کاربردی ،به زبان ساده ،به
موضوع خواص میوهها و سبزیها مربوط میشود .در هر فصل از کتاب محتوایی کاربردی آمده است؛
از جمله درباره میوهها و ســامتی؛ آجیل و تنقالت؛ آلــو و گوجه؛ انجیر؛ باقال؛ بروکلی؛ پنیر؛ تخممرغ؛
خرمالو؛ گالبی؛ گوشت.

 .14شــوارکز،جــو .فرهنــگ تغذیــه و رژیمدرمانــی غذاهــای زیانبار ،غذاهــای شــفابخش :رژیمهای

غذایی،آلرژی و واکنش نســبت به مواد غذایی ،چاقی ،الغری ،سیســتم ایمنی ،واکنشهای متقابل
دارو با غذا .علی ابطحیراد .تهران :تیمورزاده72 .1399 .ص .پالتویی .شــابک9786002388698 :

مخاطب :هنرآموز

کلمــات کلیدی :رژیم غذایی ،تغذیه ،ایمنی
معرفی کتاب :کتاب حاضر از مجموعهای هشــتجلدی ،در مطالبی فشــرده و کاربردی ،به زبان ساده،
به موضوع فرهنگ تغذیه در کنترل بیماریها مربوط میشــود .در هر فصل از کتاب محتوایی کاربردی
آمده اســت؛ از جمله درباره رژیمهای غذایی (تغذیه و ورزش ،رژیم مناســب برای کاهش وزن ،تغذیه
مناســب بــرای افزایش انرژی و تقویت بدن)؛ آلرژی و واکنش نســبت به مــواد غذایی (چاقی ،تغذیه و
الغری ،دستگاه دفاعی ،و واکنشهای متقابل دارو با غذا).

 .15اســمیت ،پــل .کلیدهــای تربیــت کــودکان و نوجوانــان :پــرورش فرزند با داســتانهای ســازنده:

درسهایی از زندگی واقعی که والدین میتوانند با فرزندانشان در میان بگذارند .گیتا شیخاالسالمی.
تهران :صابرین336 .1399 .ص .رقعی .شابک9786226665315 :

مخاطب :مربی /والدین /هنرآموز

کلمــات کلیدی :تعلیم و تربیت ،والدین ،مهارتهای رفتاری

معرفی کتاب :بسیاری از والدین میخواهند در طول زندگی خود ،تدابیرشان را به فرزندان منتقل کنند
تــا در نتیجه آنهــا را از ارتکاب دردناک و وقتگیر اشــتباهات احتمالی زندگی معــاف کنند .این کتاب
شــامل  101داســتان از افراد مختلف در سرتاســر دنیاســت و به والدین کمک میکند تا فرزندان خود را
مطابــق با نیازهای متنوع و فزاینده جامعه امروز پــرورش دهند .این کتاب به مخاطب کمک میکند تا
آنکســی که هست و آنکسی که میخواهد باشد ،در او شکل بگیرد.
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حسابداري و بازرگاني
 .16نبوی ،محســن .از صفر تا صد ویدیو مارکتینگ :مفاهیم اســتراتژی ،اســرار بازاریابی ،برندسازی،

ســاخت و تولید انواع فرمها .تهران :کلید آموزش128 .1398 .ص .رقعی .شابک9786002742636 :
مخاطب :هنرآموز

کلمات کلیدی :بازاریابی
معرفــی کتــاب :کتــاب حاضــر در تکمیل کتابی از مجموعه خود ،میکوشــد به افراد تــازهوارد در دنیای
دیجیتال مارکتینگ دید خوبی در اســتفاده از مفاهیمی مانند استراتژی و اسرار ویدیو مارکتینگ بدهد.

مفاهیم این موضوع ،اســتراتژی و اسرار بازاریابی با ویدیو مارکتینگ از جمله مطالب کتاب هستند.

 .17اخترشــناس ،فــرزاد .اصــول و ضوابط مالــی در مــدارس .تهران :هورمــزد296 .1399 .ص .رقعی.
شابک9786227251449 :

مخاطب :مدیر /کارشناسان

کلمــات کلیدی :مدیریت مالی ،مدیریت آموزش و پرورش ،مدرسهها
معرفی کتاب :در این کتاب نویســنده کوشیده است مدیران را با مسائل مالی مدرسه آشنا کند .محتوا
بــر مبنای نیاز دورههای تحصیلی مدرســههای دولتی تدوین شــده و در آن بر قوانیــن و مقررات مالی
تأکید شدهاســت .همچنین شــرح اصول مرتبط با امور مالی مدرســهها آمده اســت .تحویل و تحول و

شورای مالی مدرسه ،منابع مالی و درآمدها و حساب بانکی ،هزینهها و پرداختها ،قراردادها و اموال،
حسابرسی و انبارداری از جمله موضوعات کتاب هستند.

 .18شیلر ،رابرت .اقتصادروایی :چگونه داستانهای ویروسی رخدادهای بزرگ اقتصادی را میسازند.
سعید زرگریان .اصفهان :آموخته424 .1399 .ص .رقعی .شابک9786226650526 :

مخاطب :هنرآموز

کلمــات کلیدی :اقتصاد ،جنبههای روانشناسی ،جامعهشناسی
معرفی کتاب :این کتاب به اهمیت داســتانها و برداشــتهای عموم جامعه از تحوالت و رخدادهای
اقتصادی اشــاره میکند .نویسنده شــما را با پشت پرده آمارهای خشــک اقتصاددانان آشنا میکند .با
مطالعــه کتاب متوجه میشــوید که روایتها و نقلقولهای روزمره یــا حتی بهخاطر آوردن بحرانهای
اقتصادی گذشــته ،میتواند روی تصمیمگیریهای فعلی یا آتی شــما تأثیر بگذارد .در کتاب مثالهای
زیادی آورده شده تا به شما نشان دهد که روایتها بهخودیخود شکل نگرفته و اغلب آنها پیشینهای
تاریخی داشــتهاند .همچنین میآموزید که چگونه درک درســتی از داستانهای اقتصادی داشته باشید
و تصمیمهای منطقیتری بگیرید.
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 .19دیس ،رایان /هنبری ،راس .بازاریابی دیجیتال  .For Dummiesسینا عمرانلو .تهران :آوند دانش.
328 .1399ص .وزیری .شابک9786226661973 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلــی :یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :بازاریابی ،مدیریت ،علم رایانه

معرفی کتاب :امروزه شــرکتها باید بسترهای همواره در حال تغییر جستوجو و رسانههای دیجیتال،
مانند گوگل ،فیسبوک ،یوتیوب و حتی ایمیل و تلفن همراه را به کار گیرند تا هم مشتری کسب کنند
و هم با مشــتریان در ارتباط باشند .این کتاب برای بازاریابان و صاحبان کسبوکار تدوین شده است.

 .20چیاراوال ،بیل /فیندلی شــنک ،باربارا .برندســازی  .For Dummiesآرش ســلطانعلی .تهران :آوند
دانش394 .1399 .ص .وزیری .شابک9786222620080 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلــی :یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش
کلمــات کلیدی :کسب و کار ،مدیریت استراتژیک ،بازاریابی

معرفی کتاب :امروزه برندساری در دنیای کسبوکار بسیار اهمیت یافته است .این کتاب ،با زبان ساده
و روان و از طریق مثالها و شواهد قابل فهم ،به شما کمک میکند تصویر دلخواهی از برندتان ترسیم
کنید .هرکدام از شــش بخش کتاب به مرحلهای متفاوت از فرایند برندســازی میپردازد :آشنایی با زبان
برندســازی و مبانی آن ،ساختن برند براساس آن مبانی ،عرضه کردن برند ،به کارگرفتن برند ،حفاظت از
برند و مدیریت آن.

 .21چارمســون ،هنــری /بوچاکا ،جان .حق ثبت اختــراع ،کپیرایت و عالئم تجــاری .For Dummies
مریم مهذب .تهران :آوند دانش418 .1399 .ص .وزیری .شــابک9786226661942 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلــی :یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :اختراعات ،راهنمای آموزشی ،حسابداری

معرفی کتاب :در این کتاب ،خیلی ســاده ماهیت ،عملکرد و کاربرد اصلی حقوق مالکیت فکری توضیح
داده شده است؛ ازجمله اینکه چگونه میتوان حقوق مالکیت فکری خود را در مقابل رقبا به دست آورد
و مدیریت کرد یا به طرزی سودمند و از طریق توافقنامههای صدور مجوز و سایر طرحهای ارزشمند ،از
آنها بهره برد .این راهنمای آســان و کاربردی نشــان میدهد که چگونه توان بالقوه تجاری ایده را باید
ارزیابی کرد و....
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 .22نمازیان ،ســعید /حســینی ،ســیدمحمدجواد .خودآموز حســابداری بازار کار .تهران :مؤسســه
فرهنگی هنری دیباگران تهران156 .1399 .ص .رحلی .شابک9786222183264 :

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلی :یازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :حسابداری ،راهنمایی حرفهای ،تمرینها
معرفی کتاب :نویســنده کوشــیده اســت با توجه به محیط واقعی کار حســابداری ،اطالعات پایهای
موردنیــاز عالقهمندان یادگیری حســابداری را ارائه دهد .اطالعات حســابداری در این کتاب بهصورت
خودآموز و به زبان ســاده و کامل عرضهشــدهاند؛ از جمله :کلیات عمومی حسابداری؛ معادلۀ اساسی

حســابداری؛ حساب چیست؛ اســتناد و مدارک حسابداری؛ بســط اطالعات و تهیه صورتهای مالی؛
حقوق و دســتمزد؛ عملیات پایان سال مالی؛ حسابداری مؤسسات بازرگانی.

 .23کاردون ،گرنت .فروش؛ تنها راه بقا :اگر ایده یا محصولتان را نفروشــید ،کالهتان پس معرکه
اســت! .شایان تقینژاد .اصفهان :آموخته240 .1399 .ص .رقعی .شابک9786226650458 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایه تحصیلی :یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :کسب و کار ،حسابداری ،راهنمای آموزشی

معرفی کتاب :فروش مانند روغنی اســت که هر اقتصادی به آن نیاز دارد ،روغنی که هر شــغلی ،چه
قدیمی و چه جدید ،بدون آن از بین میرود .امروزه مفهوم فروش گســتردهتر شده است و دیگر فقط
به تبادل کاال و ارز داللت ندارد .در این کتاب مفهوم فروش باز شده و قواعد جدید این کار با مثالهای
فراوان ارائه میشود .این کتاب به شما کمک میکند در دنیایی که تعداد انتخابها افراد را گیج کرده
است ،انتخابی متمایز برایشان خلق کنید.

 .24ناظری ،قاســم .کتاب کار عملی حسابداری مقدماتی شــاخه کاردانش .گیالوند :فرشتگان فردا.
260 .1399ص .رحلی .شابک9786226610568 :
مخاطب :هنرجو

پایه تحصیلی :یازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :حسابداری ،راهنمای آموزشی ،مهارتهای شغلی

معرفی کتاب :حســابداری عبارت است از سیستم اطالعاتی که از طریق شناسایی ،ثبت ،طبقهبندی،
تلخیــص و گزارشــگری رویدادهــای مالی ،اطالعــات الزم را در اختیــار اســتفادهکنندگان از اطالعات
حســابداری قرار میدهد .این کتاب حاوی یازده فصل اســت که هر فصل آن ،شامل پرسش ،پاسخ و
تمرین است .پرسشهایی مانند سند حسابداری چیست یا مفهوم چرخه حسابداری را توضیح دهید.
در ادامه این پرســشها پاسخ دادهشده ،سپس تمرینهایی آورده میشود.
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 .25تریســی ،برایان .کتابخانه موفقیت برایان تریســی :اســتخدام و اخراج .ژان بقوســیان ،بنفشــه
عطرسائی .تهران :کلید آموزش104 .1398 .ص .رقعی .شابک9786002740854 :

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلی :دوازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :مدیریت نیروی انسانی ،مدیریت و سازماندهی
معرفــی کتــاب :روشهــای ارتقای مهارتهای اســتخدام و اخــراج ،بهبود عملکرد و ســود و هماهنگی
بیشتر در دفتر یا محیط کار ،موضوع اصلی این کتاب هستند که بهترین نظرات مدیران و کارشناسان
برتر مدیریت را شــامل میشــود .یافتن داوطلبان مناسب ،بررســی رزومهها و معرفها ،مذاکره درباره

حقوق ،دو دلیل اصلی ناکامی کارمند ،دیدگاه درست در اخراج و نگاتی کاربردی در این زمینه ،از مفاهیم
کتاب حاضر هستند.

 .26تریســی ،برایان .کتابخانه موفقیت برایان تریســی :بازاریابی .ژان بقوســیان ،بنفشــه عطرسائی.
تهران :کلید آموزش112 .1398 .ص .رقعی .شابک9786002742810 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلی :دوازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم کاردانش

کلمات کلیدی :بازاریابی ،بازارکار

معرفی کتاب :کتاب حاضر ایدههایی کلیدی و کاربردی از بازاریابی را به مخاطب میآموزد که برای بهبود
نتایج بازاریابی اســتراتژیک به کار میروند .چهار روش بازاریابی موفق ،ســه سؤال کلیدی در بازاریابی،
اســتفاده از اســتراتژی ضربۀ غافلگیرانــه ،چهار روش تحول کســب و کار ،و نکات کاربــردی بازاریابی،
محتوای این کتاب را شکل میدهند.

 .27تریســی ،برایان .کتابخانه موفقیت برایان تریســی :خالقیت و حل مسئله .ژان بقوسیان ،بنفشه
عطرسائی .تهران :کلید آموزش112 .1399 .ص .رقعی .شابک9786002743404 :

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلــی :یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش
کلمــات کلیدی :اندیشه و تفکر ،حل مسئله ،خالقیت

معرفی کتاب :هر ایدۀ جدید میتواند برای تغییر مســیر کاری یا تحول کل شــرکت کافی باشــد .هفت
منبع نوآوری ،مهندســی ارزش ،روش طوفان ذهنی ،سهمحرک خالقیت ،حل مسئله در هفت مرحله و
دهها نکته کاربردی از موضوعات کتاب هستند.
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 .28تریسی ،برایان .کتابخانه موفقیت برایان تریسی :فروش موفق .ژان بقوسیان ،بنفشه عطرسائی.
تهران :کلید آموزش128 .1398 .ص .رقعی .شابک9786002742858 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلــی :یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش
کلمــات کلیدی :موفقیت ،خرید و فروش

معرفی کتاب :مجموعهای از روشها ،تکنیکها و اســتراتژیهای خاص برای بهبود فوقالعاده عملکرد
فروش در این کتاب مطرح شــدهاند .ســه کلید قانعکردن افراد ،جذب حرفهای مشــتریان ،پاســخ به
اعتراضــات مشــتریان ،روشهای ارائــه خدمات عالی به مشــتریان ،مدیریت مؤثر زمــان و دهها نکته
کاربردی از موضوعات کتاب هستند.

 .29تریســی ،برایــان .کتابخانــه موفقیــت برایــان تریســی :مدیریت فروش .ژان بقوســیان ،بنفشــه
عطرسائی .تهران :کلید آموزش128 .1398 .ص .رقعی .شابک9786002742704 :

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلــی :یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش
کلمــات کلیدی :خرید و فروش ،مدیریت

معرفــی کتــاب :مجموعــهای از ایدههــا ،روشها ،اصــول و تکنیکهای کلیدی برای بهترشــدن نیروی
فروش ،افزایش فروش و هماهنگی بیشتر فروشندگان ،در این کتاب گردآمدهاند .روانشناسی فروش
موفق ،پرورش فروشندگان موفق ،استفاده از روش کانی ،مدیریت بر اساس اهداف فروش ،چهار کلید
پرورش فروشــندگان و دهها نکته کاربردی در این کتاب مطرح شدهاند.

 .30تریســی ،برایان .کتابخانه موفقیت برایان تریســی :مذاکره .ژان بقوســیان ،بنفشــه عطرســائی.
تهران :کلید آموزش112 .1399 .ص .رقعی .شابک9786002743374 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلی :دوازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم کاردانش
کلمــات کلیدی :موفقیت ،موفقیت شغلی

معرفی کتاب :کتاب حاضر میکوشد به مخاطب بیاموزد چگونه در ارتباطات ،معامالت و تعامالت کاری
بهتر مذاکره کند .نویســنده با همین هدف به این مطالب پرداخته اســت :شش شیوه کلیدی مذاکره؛
نحوه استفاده از زمان برای موفقیت در مذاکره؛ استفاده از روش عمل متقابل؛ بهکارگیری قانون چهار؛
آمادهشدن برای مذاکره و ورود قدرتمندانه.
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 .31نبوی ،محســن .گالدیاتورهای ویدیو مارکتینگ :مفاهیم اســتراتژی ،اســرار بازاریابی ،برندسازی،

ســاخت و تولید انواع فرمها .تهران :کلید آموزش160 .1398 .ص .رقعی .شابک9786002742629 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلی :دوازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم کاردانش
کلمات کلیدی :بازاریابی

معرفــی کتــاب :کتاب حاضر تعــدادی از راههای موفقیت در بازاریابی را بــه مخاطب تازهوارد به دنیای
دیجیتال مارکتینگ معرفی میکند .ساخت محتوای ویدیویی ،از جمله برندسازی ،ساخت و تولید ویدیو
و فرمهای مختلف ویدیویی از جمله موارد آن هستند.

داســتان
 .32تــوردی ،پیرز .آخرین بازماندگان :منطقه آبی .مریم منتصرالدوله .تهران افق400 .1399 .ص.
رقعی .شابک9786003538764 :

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،کودک و نوجوان
معرفی کتاب :داســتان ســهگانه این کتاب درباره عشــق به حیوانات و تالش برای برپا کردن جهانی پر
از صلح و امید اســت و ماجراهای آن در ســرزمینی رخ میدهد که تمام حیوانات به دلیل فعالیتهای
انســانها یکییکی نابود میشوند« .کستر» نوجوانی دوازدهساله است که آخرین نسل حیوانات ،یعنی
آخرین بازماندهها را نجات داده و شــهر خود را از ویرانی کامل رهانیده اســت .در این جلد تنها وال آبی
که از دام انســانها نجات پیدا کرده است ،خبرهایی از اقیانوس آورده است و....

 .33کاشــانی اســدی ،رضا .پشــت درهای بهشــت .قم :کتاب جمکران188 .1399 .ص .رقعی .شابک:
9789649736624

مخاطب :دانشجومعلمان /هنرجو

پایــه تحصیلی :دوازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :داستانهای فارسی ،داستانهای مذهبی ،امامان
معرفی کتاب :داســتان اینکتاب ،درباره جوانی بهنام «موقع» اســت که برای یاری امام حســین(ع)،
مقابل پدر خود میایســتد .موقع ،شــاگرد ویژه «حبیببنمظاهر» اســت .هنگامیکه حبیب به قصد
پیوســتن به امام حســین(ع) از کوفه خارج میشــود ،موقع با واقعیتی روبهرو میشود که ...نویسنده
فضای خدعه و خفقان زمان شــهادت امام حسین(ع) را به تصویر کشیده است.
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 .34تیموری ،الهام .پناه .تهران :ســروش170 .1399 .ص .رقعی .شابک9789641216377 :
مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمات کلیدی :داســتانهای فارسی ،داستانهای بلند ،داستانهای مذهبی ،نوجوانان
معرفی کتاب :این کتاب روایت دختری اســت به نام «پناه» که به خیال خودش به آزادی پناه میبرد؛

اما اتفاقات به او نشــان میدهد ،آرامش واقعی چیز دیگریســت و باید به پناه واقعی برگردد .پناه ،از
دین و خدا دور شــده است و واقعیت زندگی را گم کرده است؛ اما...

 .35کلــودی ،کارلو .پینوکیو :آدمک چوبی .مصطفی رحماندوســت .تهــران :قدیانی224 .1399 .ص.
جیبی .شابک9786000803032 :

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :ادبیات ملل ،افسانه ،کودک و نوجوان
نجار پیری بود و تنها زندگی میکرد .او در تمام مدت زندگیاش ،دلش میخواست
معرفی کتاب« :ژپتو»
ِ
بچهای داشــته باشــد .برای همین روزی تصمیم گرفت که با تکهای چوب ،برای خودش عروسک چوبی
ً
اصال به حرفهای پیرمرد
درســت کند؛ اما عروسک جان گرفت و تبدیل شد به پسربچهای بازیگوش که

گوش نمیداد .پینوکیو....

 .36مــکدان ،جیلیان .تابســتانی بــه رنگ اقیانوس .طوبی ســلیمانی موحد .تهــران :پرتقال.1399 .
288ص .رقعی .شابک9786004627825 :

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
معرفــی کتــاب« :کت» ،دختر نوجوانی اســت و بــرادر کوچکترش« ،جوجو» ،عالئمی شــبیه به بیماری
اوتیســم دارد .مادر آنها نویســنده اســت و برای کودکان قصه مینویســد .پدر خانواده بر اثر بیماری
فوت کرده و مادر ،خودش را در کار و جلســات کاری غرق کرده اســت .قرار است تابستان ،کت و جوجو
کنار دوست صمیمیشان باشند؛ اما به دالیلی سفر لغو میشود و مادر به خاطر جلسات کاری ،مجبور
میشــود بچهها را نزد پدر و مادرش بگذارد .پدر و مادری که بچهها تا به حال ندیدهاند!
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 .37امی اشــلیتس ،لورا .تعبیر یک خواب دریایی .راضیه خشــنود .تهــران :پرتقال284 .1399 .ص.
رقعی .شابک9786004627443 :

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
معرفــی کتــاب :بعــد از اینکه خواهران «هایســینت»« ،مود» را به سرپرســتی میگیرنــد ،مود متوجه
میشــود که آنها به او احتیاج دارند تا جزئیات یک نقشــه دقیق را کامل کنند؛ اما این نقشه چیست؟
آنها خانوادههای پولدار را که به تازگی عزیزی را از دســت دادهاند ،به خانهشــان دعوت میکنند و ادعا
میکنند که میتوانند روح آن فرد را احضار کنند .به این ترتیب از آنها پول زیادی میگیرند .مود در این
نقشــه به عنوان کودک مخفی شناخته میشود .او متوجه میشود که فریب خورده است؛ اما نمیداند
چه کند.

 .38دوفومبل ،تیموته .توبی درختنشــین :زندگی معلق .امیرحسین مهدیزاده .تهران :هوپا.1399 .
328ص .رقعی .شابک9786222041625 :

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش
کلمــات کلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،داستانهای ماجراجویانه

معرفــی کتاب« :توبی» درختنشــین ،پســر خیلیخیلی کوچکی اســت؛ حدود یکونیــم میلیمتر! که
بــا خانواده و قوموخویشها و دیگر درختنشــینها ،روی درخت بلوط بــزرگ زندگی میکند .پدر توبی
اختــراع مهمی کرده؛ اما حاضر نمیشــود راز آن را فاش کند؛ بــرای همین خانواده توبی تبعید و زندانی
میشــوند .توبی در میان شــاخهها میدود و با پاهای خســته و زخمی از دســت درختنشــینها فرار
میکند و وارد ماجراجویی بزرگی میشود.

 .39والن ،گلوریا .دختر آفریقا .سیده فاطمه وزیری فرد .تهران :پرتقال176 .1399 .ص .رقعی .شابک:
9786004629591

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
معرفی کتاب :آفریقا تنها خانهای اســت که «ریچل» در تمام عمرش میشــناخت .وقتی پدر و مادرش
به علت آنفوالنزا میمیرند ،او در مقابل همســایههای بدجنسشــان به طعمهای بیپناه و آســیبپذیر
تبدیل میشــود .ریچل بین دروغ و حرص محاصره شــده و گرفتار نقشــهای مجرمانه میشود .او را به
انگلستان میفرستند و در آنجا مجبور میشود با فریب و دروغ زندگی کند .ریچل باید مثل شیر صبور
و قوی باشــد و منتظر فرصتی بماند که بتواند خودش سرنوشتش را به دست بگیرد و دوباره راهی برای
برگشتن به خانه پیدا کند.
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 .40رودا ،امیلــی .دیوار نامرئی .محبوبه نجفخانی .تهران :مؤسســه فرهنگی مدرســه برهان.1399 .
208ص .رقعی .شابک9789640820629 :

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :ادبیات ملل ،نوجوانان ،داستانهای بلند
معرفی کتاب :در ســرزمینی اســرارآمیز ،در عمق زمین« ،کالهویرش» بر موجودات زیرزمینی فرمانروایی
میکرد .دشــمن او« ،زوپوی» حیلهگر ،قصد داشــت سلطنت را از او بگیرد .روزی عوامل زوپو ،پادشاه را
غافلگیر و به او حمله کردند و او را به ســرزمین آدمیان انداختند؛ اما کالهویرش توانســت با همدستی
و کمک «ماکس» و «جنی» که از بچههای آدمیان بودند ،به سرزمین خود بازگردد تا با زوپو مبارزه کند؛
اما آیا موفق میشود؟

 .41اســترینج ،لوسی .راز جنگل هزاردســتان .ندا منعم .تهران :هوپا338 .1398 .ص .رقعی .شابک:
9786222041373
مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :ادبیات ملل ،نوجوانان ،داستانهای بلند
معرفــی کتــاب« :هنریتــا» و خواهرش ،همراه پدر و مادرشــان به خانه جدیدی اسبابکشــی کردهاند،
خانهای به نام خانه امید ...پدر برای کار به خارج از کشــور رفته و مادر بیمار شــده است .پرستار بچهها
آنقدر ســرش شلوغ اســت که فرصت ندارد به هنریتا و چیزهایی که در تاریکی میبیند ،رسیدگی کند.
هنریتا خیلی تنهاســت و به جز داســتانها همدمی ندارد .او متوجه میشود که خانهشان پر از رازهای
عجیب است .در شبی تاریک ،رّد دود آتشی که از آن سوی باغچه سوسو میزند ،میگیرد و وارد جنگل
هزاردستان میشود و....

 .42بایرامــی ،محمدرضــا .زائــران کوهســتان مهآلود .تهــران :کتاب نیســتان176 .1399 .ص .رقعی.
شابک9786222087807 :

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :داستانهای فارسی ،ادبیات نوجوانان ،سفر
معرفی کتاب :این کتاب ،داســتان ســفر مردمانی معتقد و خداجو را روایت میکند که در حین ســفر
معنویشــان ،رویدادهایی هیجانانگیز و پندآموز رخ میدهد که هرکدام درسی سخت و مهم از زندگی
را به آنان میآموزد .این افراد که از گوشهگوشۀ کشور گرد هم آمدند تا نفس خویش را پالوده کنند ،در
این ســفر ،رفاقت ،صمیمیت و از خودگذشتگی و خشوع را میآموزند.
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 .43پــری ،روزان .ســتاره گــرگ .زهــرا توفیقــی .تهــران :پرتقــال180 .1399 .ص .رقعــی .شــابک:
9786004629614
مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای حیوانات ،نوجوانان
معرفــی کتــاب« :تیزپــا» تولهگرگ خوشــبختی اســت که با پدرومــادرش و برادرهــا و خواهرهایش در
قلمروشــان زندگی میکنند .او هر روز قد میکشــد و قویتر میشــود و آرزویی ندارد جز اینکه یک روز
بتواند مثل پدرش ،گله خودش را داشته باشد و آنها را سیر کند؛ اما با حمله گرگهای سفید ،خانواده
از هم میپاشــد و تولهها گم میشــوند .تیزپا از خانواده جدا و آواره شــده اســت .دیگر نه گوزنی برای
خوردن هســت و نه آبی برای نوشــیدن .او مار شکار میکند ،علف میخورد و به سفرش ادامه میدهد
تا سرانجام....

 .44ناصــری ،مســلم .ســورنا :ســورنا و تابوت ققنوس .تهــران :افق250 .1398 .ص .رقعی .شــابک:
9786003533844

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :داستانهای فارسی ،داستانهای بلند ،نوجوانان
معرفی کتاب :اکنون «ســورنا» که ســالها پیش به دلیل وقوع اتفاقی شوم ،از قصر بیرون رانده شده
بود ،در قصر حضور دارد .درحالیکه مدتهاســت پدرش برای یافتن برادر خود راهی شده و خبری از او
نیست .اهالی قصر در تالشاند تا هرچه سریعتر نشانی از علیاحضرت بیابند؛ ولی سورنا تقریباً مطمئن
است میان قفس آهنی که در گوشه حیاط قصر خودنمایی میکند ارتباطی معنادار با پدرش وجود دارد.
در همین گیرودار سروکله پیرمردی منحوس پیدا میشود و....

 .45ناصــری ،مســلم .ســورنا :ســورنا و جلیقــه آتــش .تهران :افــق240 .1398 .ص .رقعی .شــابک:
9786003533837

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :داستانهای فارسی ،داستانهای بلند ،نوجوانان
معرفی کتاب :داســتان درباره شــاهزادهای ایرانی به نام «ســورنا» اســت .کتاب اثری اســت فانتزیـ
اســاطیری که بسیاری از قهرمانان افســانهای ایرانی در آن حضور دارند .پدر شاهزاده ،او را از خود رانده
و ایناتفاق باعث میشــود شاهزاده سرنوشت عجیبی داشته باشد .او از رفاه و آسایش زده شده و....
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 .46فونــارو ،گرگــوری .عمــارت مرمــوز .محمــد ورزی .تهران :پرتقــال196 .1399 .ص .رقعی .شــابک:
9786004627474

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
معرفی کتاب :در اعماق جنگلی سحرآمیز ،در محدوده «واچ هالو» ،عمارتی واقع شده که رازی جادویی
را در خود مخفی نگه داشته است؛ ساعت کوکوی غولپیکری که کارش فراتر از نشان دادن زمان است!
با از کار افتادن این ساعت ،هیوالیی شرور و شیطانی که مدتهاست میان درختان جنگل کمین کرده
اســت ،پدیدار میشود و طولی نمیکشد که «لوســی» و «الیور» ،متوجه میشوند این عمارت از آنچه
به نظر میرسد ،مرموزتر است.

 .47هایدگــر ،کریســتین مککی .قصهگــوی جنگل ســیاه .محمد عباسآبادی .تهــران :پرتقال.1399 .
316ص .رقعی .شابک9786004629874 :

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای ماجراجویانه ،نوجوانان
معرفی کتاب :فصل رعبآور در بیشــه «شاخگوزن» ،فرارســیده است و هیچ بچهروباهی امنیت ندارد.
هنگامیکــه «میــا» و «یولــی» ،از خواهرها و برادرهایشــان جدا میشــوند ،دنیایی پر از هیوال کشــف
میکننــد .آنهــا برای یافتن النــهای که آن را خانــه خود بنامنــد ،باید از میان دشــتها و جنگلهای
پرمخاطــره بگذرنــد و با مخلوقات وصفناپذیری که در تاریکی زندگی میکنند ،مواجه شــوند؛ چیزهایی
آنقدر ترسناک که قابل ذکر نیستند.

 .48پورولــی کلشــتری ،مجیــد .کتــاب مخفی .قــم :کتاب جمکــران108 .1399 .ص .رقعی .شــابک:
9789649736549

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :داستانهای فارسی ،داستانهای مذهبی ،پیامبران
معرفی کتاب« :ماهان» مردی ایرانی اســت که برای شــفای چشــمهای فرزندش ،شــهر به شهر دنبال
طبیب اســت .به او خبر میرســد که در مدینه پیامبری از جانب خدا نازل شده است که معجزه میکند.
او بــه مدینه مــیرود و در نهایت ،فرزندش شــفا پیدا میکنــد .ماهان که در طول ســفرش در جریان
واقعه غدیر ُخم قرار گرفته اســت ،شــروع به نوشتن تاریخ سفر خود و همچنین آخرین حج رسول خدا
و ماجرای غدیر خم میکند .ســپس راهی ایران میشود تا ایرانیان را از واقعه غدیر آگاه سازد؛ اما....
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 .49هاجسون برنت ،فرانسس الیزا .کتابخانه کالسیک :شاهزاده کوچک .زهره ناطقی .تهران :محراب
قلم136 .1399 .ص .جیبی .شابک9786004136235 :

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش ،یازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :ادبیات کودک و نوجوان ،ادبیات ملل ،داستان

معرفــی کتــاب :کاپیتــان «ریچــارد کرو» ،تنهــا فرزند خود« ،ســارا» را در هند بزرگ کــرده و در آنجا در
ارتش انگلیس مســتقر است .از آنجا که آبوهوای هند برای کودکان بسیار سخت است ،خانوادههای
انگلیســی که در آنجا زندگی میکنند بهطور ســنتی فرزندان خود را به مدرســه شبانهروزی میفرستند.
کاپیتان ،دختر 7ســالهاش را در مدرســه شــبانهروزی دخترانه «مین چین» در لندن ثبتنام میکند و
آنقدر به دخترش امتیاز میدهد که باید برای تجمالت استثنایی مانند یک اتاق خصوصی برای او ،یک
خدمتکار شــخصی و یک اتاق جداگانه ،همراه با کالسکه شخصی و ،...مبالغ زیادی پرداخت کند .اما با
مرگ ناگهانی پدر ،ســارا دچار فقر و تنگدستی میشود و....

 .50هوگــو ،ویکتور .کتابخانه کالســیک :گوژپشــت نتردام .سیدحســام فروزان .تهــران :محراب قلم.
128 .1399ص .وزیری .شابک9786004136624 :
مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمات کلیدی :ادبیات ملل ،ادبیات کودک و نوجوان ،داســتانهای عاشقانه
معرفــی کتــاب :در پاریــس قرن پانزدهم میــادی« ،کلود فرولو» ،رئیس نگهبانان شــهر ،از روی ترحم،
سرپرســتی نوزاد ناقصالخلقه و گوژپشــتی را برعهده میگیرد و او را در «برج کلیسای نتردام» نگهداری
میکند .در ابتدا این کودک زشت و بدترکیب را «کازیمودو» مینامند ،اما بعدها او به «گوژپشت نتردام»
معروف میشــود .کازیمودو که دارای بدنی ُپرزور و توان است ،مسئولیت نواختن ناقوسهای کلیسا را

برعهده دارد .بیســت ســال بعد ،پاریس در تکاپوی برگزاری یک جشن است .کازیمودو که اکنون فردی
منزوی و تنهاســت در آرزوی شرکت در جشن است ،اما....

 .51کلــی ،ارین انتــرادا .الالنی ،دختر دریاهــای دور .نیلوفر امنزاده .تهــران :پرتقال300 .1399 .ص.
رقعی .شابک9786004629409 :

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،نوجوانان
معرفی کتاب« :الالنی» دوازدهســاله ،دختر ماجراجو و کنجکاو ،در جزیره زیبایی زندگی میکند که حاال
دچار خشکســالی شــده است .الالنی ،تمام تالشــش را میکند تا از جزیره و همچنین مادرش مراقبت
ً
قبال برای درمان بیماران اســتفاده میشــد،
کند تا او نیز به سرنوشــت پدرش دچار نشــود .گیاهانی که
نایاب شــدهاند .الالنی میداند که پشــت کوهها و دریای اطراف جزیره ،رازی وجود دارد .او میداند که
خوشــبختی در آنســوی این کوهها انتظارش را میکشــد؛ اما هرکه به ســمت این کوهها رفته ،دیگر
بازنگشته است .الالنی....
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 .52رایــان ،پــم مونیوس .مانیانالند ،ســرزمین فرداها .آیدا عباســی .تهران :پرتقــال180 .1399 .ص.
رقعی .شابک9786004629911 :

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلی :دهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش

کلمات کلیدی :ادبیات ملل ،داســتانهای تخیلی ،ادبیات کودک و نوجوان
معرفی کتاب« :مکس» ،عاشــق فوتبال است ،اما پدرش طبق معمول اجازه نمیدهد برای عضویت در
تیم فوتبال ثبتنام کند .در «ســانتا ماریا» ،روســتای محل زندگی مکــس ،قلعهای قدیمی وجود دارد؛
داســتانهای زیادی که درباره این قلعه روایت شــده ،آن را تبدیل به مکانی رازآلود کرده اســت .برخی
اعتقاد دارند که روح مردمانی که روزگاری از ظلم حاکم شهرشان فرار کردند و در این قعله پناه گرفتند،
هنوز در آنجا بهجا مانده است و برخی معتقدند که پناهگرفتگان دزد و قاتل بودند .مکس که با پدرش
زندگی میکند در گشــتوگذار اطراف قلعه ،نام مادرش را در بین نامهای حکشــده روی دیواره آنجا
میبینــد و تصمیم میگیرد به راز نهان در این قعله پی ببرد.

رايـانـه
 .53گــروه مؤلفان بنیاد icdlایران .آشــنایی با برنامه  .2016 power pointتهران :مؤسســه فرهنگی
مدرسه برهان220 .1399 .ص .وزیری .شابک9789640821596 :
مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش
کلمــات کلیدی :نرمافزار رایانهای ،راهنمای آموزشی ،نوجوانان

معرفی کتاب :نرمافزار  powerpointیکی از برنامههای مجموعه  ،officeمحصول شرکت Microsoft
است .این نرمافزار برای ساختن اسالیدهای نمایشی و ارائه مطالب ،در کالسهای آموزشی ،کنفرانسها
و ســمینارهای علمی و تجاری ،بســیار توانا و قدرتمند اســت .این کتاب براساس استانداردها و شرایط
آزمون و گواهینامه بنیاد  ICDLایران منتشر شده است.

 .54گروه مؤلفان بنیاد icdlایران .آشــنایی با برنامه  .2016 wordتهران :مؤسســه فرهنگی مدرســه
برهان188 .1399 .ص .وزیری .شابک9789640821602 :

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :راهنمای آموزشی ،نرمافزار رایانهای ،نوجوانان

معرفی کتاب :امروزه اســتفاده از ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری به معنای،
تولید دانش فراگیر ،به روز کردن اطالعات و منابع تدریس و تسهیلکننده ارتباطات برای فراگیران است.
تبــادل اطالعات و دانش نوین ،موجب نزدیکی ملتها میشــود و همیــن امر در آینده نزدیک تغییرات
اساســی در دانــش و فناوری به وجود مــیآورد .نرمافزار  wordاز بهتریــن و کاربردیترین نرمافزارهای
واژهپرداز اســت که عالوهبر نوشــتن و ویرایش متنها ،امکان افزودن تصاویربه متن و چاپ و ...را در
اختیار کاربر میگذارد.
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 .55موســویپور ،ســیدابراهیم .آموزش پیشــرفته ورد .2019تهران :مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران
تهران272 .1399 .ص .وزیری .شابک9786222182984 :

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلــی :یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش
کلمــات کلیدی :علم رایانه ،نرمافزار رایانهای

معرفی کتاب :نرمافزار ورد قابلیتهای بســیاری دارد که این کتاب ضروریترین آنها را شرح میدهد.
ایجــاد و واردکــردن متن ،جســتو جــو و جایگزینی ،شــمارهگذاری صفحات ،درج پاورقی و پانوشــت،
اســتایل ،صفحهشکن ،پاصفحه ،ساخت عنوان خودکار ،ادغام پستی و بسیاری جزئیات دیگر ،همراه با
تصویرهای مرحلهبه مرحله آموزش داده میشوند.

 .56احمداشــرفی ،علی .آمــوزش تصویری  10 Windowsبه همــراه نکات کاربــردی کامپیوتر .تهران:
دانشگاهی کیان344 .1398 .ص .وزیری .شابک9786003071964 :

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلــی :یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش
کلمــات کلیدی :علم رایانه ،کمک آموزشی ،مهارتهای آموزشی

معرفــی کتــاب :از آنجایــی که ویندوز سیســتمعامل اصلی کاربران کامپیوتر بــوده ،مطالب این کتاب
بر پایه آخرین نســخه از این سیســتمعامل است .نویسنده کوشــیده مطالب را به گونهای بیان کند تا
مخاطب بتواند عالوهبر فراگیری ویندوز  ،10از کامپیوترهایی که دارای نسخههای پیشین ویندوز هستند
نیز اســتفاده کند .کتاب حاضر شامل هشت فصل اســت ،ازجمله مهارتهای پایه ،اینترنت و تعمیر و
بازیابی ویندوز.

 .57اصالــت نیــری ،حســن .آمــوزش گام بــه گام جــاوا اســکریپت همــراه بــا مثالهــای کاربــردی و

تمرینهای تکمیلی .تهران :مؤسســه فرهنگی هنری دیباگران تهران230 .1399 .ص .وزیری .شــابک:

9786222183196

مخاطب :دانشجومعلمان /هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلــی :یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش
کلمــات کلیدی :برنامهنویسی رایانه ،زبانهای رایانه

معرفی کتاب :نویســنده این کتاب کوشــیده اســت مفاهیم جاوا اســکریپت را بهصورت ساده و روان،
با آوردن مثالهایی در هر باره ،شــرح دهد .تمرینهای تکمیلی نیز به عمیقشــدن مطالب آموختهها
کمک میکنند .تفاوتهای جاوا و جاوا اسکریپت ،تقسیمبندی زبانها ،نمایش دادهها و موارد جزئی و
تخصصی جاوا اسکریپت در این کتاب آمدهاند.

24

 .58هاتف نعیمی ،آزاده .ارسال فایل از این اتاق به اون اتاق :در خانه کامپیوترهای خود را شبکه کنید

و بین آنها فایل ردوبدل کنید .تهران :کلید آموزش64 .1398 .ص .وزیری .شابک9786002742971 :

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلــی :یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش
کلمــات کلیدی :شبکههای رایانهای ،علم رایانه ،جوانان

معرفــی کتــاب :این کتاب برای افرادی مناســب اســت کــه میخواهد در خانه یا محــل کار خود ،چند
کامپیوتر را به هم وصل کنند و بدون نیاز به وسایلی از قبیل فلش مموری و هارد اکسترنال ،فایلهایی
مانند عکس و نوشته را بین این کامپیوترها جابهجا کنند یا بازیهای تحت شبکه راهاندازی کنند .حتی
میتوان به این شبکه ،چاپگر هم افزود و به سادگی چند صفحه از کامپیوتر خود را برای چاپ فرستاد.

 .59ملک ،هما .اســکرچ .تهران :مؤسســه فرهنگی مدرســه برهان204 .1399 .ص .وزیری .شــابک:
9789640819845

مخاطب :هنرآموز

کلمات کلیدی :برنامهنویسی رایانه

معرفــی کتاب :اســکرچ یک زبان برنامهنویســی تصویری اســت که با یادگیــری آن میتوان در محیطی
جذاب ،با اصول برنامهنویسی آشنا شد .این کتاب را بنیاد  ICDLایران بر اساس استاندارد برنامه اسکرچ
طراحی کرده است .اسکرچ ،حرکت در جهتهای متفاوت ،تکرار کدها ،متغیر و بررسی یک موقعیت در
ً
کامال ساده آموزش داده شدهاند.
برنامه ،از جمله مباحث کتاب هســتند که به صورت رنگی و به زبانی

 .60محمــودی ،علی .خودآمــوز تصویــری  .2019 Adobe Photoshop CCتهران :دانشــگاهی کیان.
552 .1398ص .وزیری .شابک9786003072398 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلی :دوازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم کاردانش
کلمــات کلیدی :عکاسی ،گرافیک ،نرمافزار رایانهای

معرفــی کتــاب :مطالب عمومی کتاب حاضر درباره کار با برنامه  Adobo photoshopاســت و مطالب
آموزشــی آن منطبق با تکنولوژی ویندوز  .10نویســنده کوشیده تا خواننده را گام به گام با محیط برنامه
و ابزارهای آن آشــنا کند .در نتیجه ،کتاب حاوی تمرینات متنوعی اســت که مطالب آموزشــی فراوانی
دارد .ســیزده فصل کتاب شــامل توضیحات جامعی درباره این برنامه اســت ،ازجمله مدیریت الیهها،
رنگپردازی و کار با مدلهای سهبعدی.
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 .Paul، McFedries .61خودآمــوز تصویــری  .2019 Excelمنصــوره کرمی .تهران :نارک ,دانشــگاهی
کیان344 .1398 .ص .وزیری .شابک9786229979266 :

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلی :دوازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :علم رایانه ،نرمافزار رایانهای ،خودآموزها

معرفی کتاب :کتاب حاضر خودآموزی اســت که طرز کار با نرمافزار اکســل را به صورت مرحله به مرحله
و از مقدمات تا پیشرفتهترین مراحل شرح میدهد .مباحث به صورت تصویری ارائه شدهاند تا مطالب
ً
کامــا قابل فهم باشــند .کار با محدوده ،قالببندی محدودههای اکســل ،ســاخت فرمولها و تحلیل
دادهها از جمله مباحث این کتاب هستند.

 .Paul، McFedries .62خودآمــوز تصویــری  .2019 Microsoft Accessمهــدی مرســلی .تهــران:
دانشگاهی کیان306 .1398 .ص .وزیری .شابک9786003072282 :

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلی :دوازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :علم رایانه ،اطالعات ،راهنمای آموزشی

معرفی کتاب :این برنامه برای کار با فایلهای خاصی اســت که پایگاه دادهها نامیده میشــوند .پایگاه
دادهها برای ذخیره مجموعهای از اطالعات مرتبط طراحی شدهاند .همچنین از این برنامه میتوان برای
ایجــاد ،بازیابی و مدیریت مجموعههای کوچک یا بزرگ اطالعات اســتفاده کرد .پانزده فصل این کتاب

حاوی توضیحات کاملی درباره این برنامه است .وارد کردن و ویرایش کردن دادهها ،جستوجو و فیلتر
کردن دادهها ،ســاخت فرمها و ایجاد گزارشها ازجمله فصلهای این کتاب هستند.

 .Barbara، Boyd .63خودآموز تصویری  .2019 Microsoft Office PowerPointسیدمحمدحسن
حسینی .تهران :دانشگاهی کیان318 .1399 .ص .وزیری .شابک9786003072534 :

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلــی :یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :نرمافزار رایانهای ،کسب و کار ،راهنمای آموزشی

معرفی کتاب :با نرمافزار پاورپوینت میتوان آرایههایی ســاخت ،متشــکل از گرافیک ،صوت و تصویر،
انیمیشــن و روشهایی جذاب برای گذار از یک اسالید به اســاید دیگر .این نرمافزار ،راههای مختلفی
برای ســاختن ،مرتب کردن ،مشــاهده کردن و نمایش دادن یک آرایه را در دســترس قرار میدهد .این
کتاب حاوی هفده فصل اســت .مفاهیم پایه ،اســتفاده از الگوها و تمها ،ارتقای اســایدها با تصاویر
متحرک و به اشــتراک گذاشتن آرایه ،ازجمله فصلهای کتاب حاضر است.
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 .Elaine، Marmel .64خودآمــوز تصویــری  .2019 Wordامیــر فروزنــده دهکــردی .تهــران :نــارک.
دانشگاهی کیان340 .1398 .ص .وزیری .شابک9786003072480 :

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلــی :یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمات کلیدی :خودآموزها ،نرمافزار رایانهای

معرفی کتاب :کتاب حاضر به صورتی خودآموز طرز کار و جزئیات نرمافزار واژهپرداز ورد را شرح میدهد.
ً
کامال تصویری و مرحله به مرحله عرضهشــده اســت .مطالب از آشنایی با ورد و مدیریت
محتوای کتاب
اســناد تا ویرایش متن ،بازخوانــی نهایی متن ،قالببندی و پاراگرافبنــدی ،قالببندی صفحات ،چاپ
اســناد و کار با جدولها و نمودارها ،کار با اشــیای گرافیکی ،کار با ابزارهای نامهنگاری ارائهشدهاند و در
نهایت نیز نکات تکمیلی برنامه برای زبان فارســی آمده است.

 .65ملک ،هما .شهروند الکترونیکی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان212 .1398 .ص .وزیری.
شابک9789640819425 :

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایه تحصیلی :یازدهم کاردانش

کلمات کلیدی :تکنولوژی اطالعات ،علم رایانه ،راهنمای آموزشــی ،اینترنت
معرفی کتاب :امروزه دنیای کار انتظار دارد افراد مهارتهای گوناگون را دارا باشند .کتاب حاضر بر اساس
سرفصلهای استاندارد بنیاد جهانی « »ICDL/ECDLتألیف شده است و به صورت ساده مطالبی درباره
مهارتهــای پایه رایانه ،جســتوجوی اطالعات و مشــارکت برخط ،به فراگیرنده ارائــه میکند .آموزش
شــهروند برای زندگی در شــهر الکترونیک هدف این کتاب اســت« .مبانی رایانه ،فایلها و پوشــهها،
برنامههای کاربردی ســاده ،اینترنت و جستو جو» از جمله مباحث کتاب هستند.

 .66مدیریت و تحلیل دادهها در  .2019 Excelموالناپور ،رامین ،شریفی ،سیران .تهران :آتینگر ,وینا.
316 .1398ص .وزیری .شابک9786226102469 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلــی :یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :فناوری اطالعات ،نرم افزار

معرفــی کتــابExcel :پرکاربردتریــن نرمافــزار صفحهگســتر در جهان اســت و به دلیل تنــوع و قدرت
تطبیقپذیــری وکاربردهــای فراوانــی کــه دارد ،از جذابیت زیادی بیــن کاربران برخوردار اســتexcel .
همچنین ابزار خوبی برای مدیریت و تحلیل دادههاســت .کتاب حاضر در ده فصل تدوین شــده است.
ورود ،پاکســازی و معتبرسازی دادهها ،طرحبندی ،پیوند و ادغام کاربرگها ،معرفی و تحلیل دادهها با
جداول محوری ،هدفجویی تکســلولی و ...از مباحث مطرح شده در این کتاب هستند.
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 .67ســیدی ،حســین .هر آنچه از پایتون باید بدانید .تهران :مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
292 .1399ص .وزیری .شابک9786222182694 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلــی :یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای
کلمــات کلیدی :برنامهنویسی رایانه ،زبانهای رایانه

معرفــی کتــاب :این کتاب مباحث پایتون را از پایه و بدون نیاز به دانش قبلی برنامهنویســی ارائه کرده
اســت .افراد مبتدی هم میتوانند مطالب را حتی تا ســطح پیشرفته بیاموزند .کتاب پروژهمحور است و
مباحث پیچیده را همراه با تصویر و به صورت خط به خط آورده است تا مخاطب بتواند آنها را بیاموزد.

شــعر
 .68ســپاهی یونسی ،عباسعلی .شعر شــباب :باز هم که دیر آمدی .تهران :نشر گویا64 .1399 .ص.
رقعی .شابک9786227094480 :

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :انواع ادبی ،شعر فارسی ،جوانان
معرفی کتاب :این کتاب مجموعه اشــعاری است که شاعر برای جوانان دبیرستانی انتخاب کرده است.
او نگاهی انســانی به طبیعت و عناصر زندگی دارد و عاطفه در آثارش بســیار محســوس است .شاعر با
مضامین بســیار در دســترس ،مفاهیم عمیق زندگی را به شــعر تبدیل کرده اســت .در شــعر «سؤال»
میگوید« :گاهی خجالت میکشم از کوه ،شرمندهام گاهی از رود ،حال زمین این روزها خوش نیست،
از بس به خوردش داده آدم دود »....در شعر «قرار»....

 .69ابراهیمی ،جعفر .شــعر شــباب :به تو میاندیشــم .تهران :نشر گویا72 .1399 .ص .رقعی .شابک:
9786227094411

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :انواع ادبی ،شعر فارسی ،جوانان
معرفی کتاب :این مجموعه اشــعار ،به انتخاب شــاعر ،برای جوانان دبیرستانی گردآوری شده است .در
این اشــعار پیوند بین عواطف انســانی با عناصر طبیعت به وفور به چشم میخورد و این ویژگی خاص
این شــاعر اســت .شــعر «کاش» از پیوند انســان و طبیعت میگوید« :کاش در من ،دشــتی از پروانه
بود ،کاش در من ،خارها گل میشــدند ،کاش یک شــب ،در نگاهم ناگهان ،ســنگها یک لحظه ،بلبل
میشدند »....در شعر دیگری....
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 .70عال ،افشین .شعر شباب :بوی بال فرشته میآید .تهران :نشر گویا88 .1399 .ص .رقعی .شابک:
9786227094398

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :انواع ادبی ،شعر ،نوجوانان
معرفی کتاب :کتاب حاضر مجموعه اشــعاری اســت که برای جوانان دبیرســتانی انتخاب شــده و برای
آموزش کارگاهی شــعر نیز مناسب است .شعرها در سه بخش «طعم صلوات»« ،در کوچههای یوش»
و «لیلی» ارائه شــده اســت .شعر «کوچه و رُفتگر» از بخش اول ،حکایت رفتگرانی است که سحرگاهان
مشغول رُفتوروب کوچهها و خیابانها هستند .شعر «آخرین خبر» از بخش دوم ،از اجالس پروانهها
میگوید و شعر....

 .71رهنما ،شــاهین .شــعر شــباب :بیت من خانه نیســت .تهران :نشــر گویــا72 .1399 .ص .رقعی.
شابک9786227094459 :

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :انواع ادبی ،شعر فارسی ،نوجوانان
معرفی کتاب :اشــعار این کتاب برای نوجوانان و جوانان ســروده شــده است .شــاعر به طبیعت توجه
خاصی دارد؛ اما از مســائل اجتماعی نیز غافل نمیشــود .در شــعری با همین عنوان میگوید« :دوباره
چرخ دســتی پر از ســروصدا و یک نفر که داد میزند ،نمک و آن طرفتر کنار تیر برق ،کســی شبیه یک
پدربــزرگ عینکی ،دوباره توی کوچه التماس میکند ،کمک! و من.»...

 .72مردانــی ،مهــدی .شــعر شــباب :پروانه پنهــان .تهران :نشــر گویا96 .1399 .ص .رقعی .شــابک:
9786227094534

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :انواع ادبی ،شعر نو ،جوانان
معرفی کتاب :این مجموعه شعر برای جوانان دبیرستانی انتخاب و در دو بخش «نیمایی» و «سپیدها»
ارائه شده است .خالقیت در تماشا و خالقیت در به کارگیری زبان شعر از ویژگیهای اشعار شاعر است.
در شــعر «پروانه پنهان» ،از بخش اول ،آمده اســت« :کاش جرئت داشــتم یکبار با خودکار ...آه ،این
جمله پیله میبافد درون من .»....شعر «ر ّد پا» از بخش دوم« :اثری از من نبود ،آن روزها که ر ّدپای تو

در برف بزرگ بود ،من پاهای کوچکم را»....
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 .73محقق ،جواد .شــعر شــباب :تو را دوســت دارم .تهران :نشــر گویا88 .1399 .ص .رقعی .شابک:
9786227291155

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :انواع ادبی ،شعر فارسی ،نوجوانان
معرفی کتاب :اشعار این کتاب در قالب نیمایی سروده شده است .شاعر نوجوانی درونش را زنده نگاه
داشته و اشعارش را متناسب با زمان و تغییرات اجتماعی و فرهنگی سروده است .از این کتاب میتوان
برای آموزش کارگاهی شعر ،ویژه هنرجویان شاعر نیز استفاده کرد .در اولین شعر این مجموعه ،به نام
«تو را دوســت دارم» ،آمده اســت« :تو را دوســت دارم تو را که خداوند دریا و کوهی و ســازنده آسمانی
چنین باشکوهی»....

 .74توالئی ،حســین .شــعر شــباب :شــانه دورترین مترسک جهان .تهران :نشــر گویا72 .1399 .ص.
رقعی .شابک9786227094428 :

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :انواع ادبی ،شعر فارسی ،نوجوانان
معرفی کتاب :شــعرهای این کتاب برای خوانندگان جوان و دبیرســتانی انتخاب شــده است .شاعر در
شعرهایش مخاطب نوجوان را دست کم نمیگیرد ،به او احترام میگذارد و تالش میکند مثل مخاطبش
اندیشــه و نگاه متفاوتی به جهان داشــته باشد .از این رو ،کشف شــاعرانه ،از ویژگیهای شاخص آثار
اوســت .در شعر «دعا» میگوید« :درخت دستش را دراز کرد ،آسمان پرندهای در دست او گذاشت».

 .75میرزاده ،سیداحمد .شعر شباب :شب نرم نرم از پشت کوه آمد .تهران :نشر گویا64 .1399 .ص.
رقعی .شابک9786227094374 :

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :انواع ادبی ،شعر ،جوانان
معرفــی کتــاب :ایــن کتاب مجموعه اشــعاری برای جوانان اســت و مخاطب را به رشــد معنوی دعوت
میکند .شــعر «چه خبر؟» از دلتنگی میگوید« :این جواب تو که گفتی چه خبر؟ ،خبر این اســت :دلم
تنگ شــده .»...شــعر «صبح پریدن» به یاد «قیصر امینپور» ســروده شده اســت و شعر دیگری برای
کشتی سانچی که سوخت و غرق شد .شعرهای بعدی....
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 .76مرادی ،مهدی .شعر شباب :صدای پنجره میآید .تهران :نشر گویا72 .1399 .ص .رقعی .شابک:
9786227094527

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :انواع ادبی ،شعر فارسی ،جوانان
معرفــی کتــاب :شــاعر در این مجموعه با اســتفاده از عناصر خیالانگیز در شــعر ،زاویــه دید مخاطب
را گســترش میدهــد و جهــان را با تخیل درباره اشــیا و عناصر طبیعت گره میزند .در شــعر «آوازهای
ســیبزمینی» ،آمده اســت« :ای کرم خاکی کوچک! آیا شــنیدهای در عمق خاک ،آواز سیبزمینی را؟»

در شــعر دیگری از رویای کاکتوسها میگوید و در شــعرهای دیگر از ســیمهای برق ،کوهُ ،پل و صدا،
سخنها دارد.

 .77ولیئی ،قربان .فقط تویی که منم .تهران :کتاب نیســتان144 .1399 .ص .خشتی کوچک .شابک:
9786222087845

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلی :دوازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :انواع ادبی ،شعر نو ،جوانان

معرفی کتاب :اشعار این کتاب در قالب نو نیمایی سروده شده است و با شور عرفانی و لحنی حماسی
همراهند .شاعر مناجاتهایی را سروده است و با خالق خود گفتوگو میکند و لحن شورانگیزش یادآور
منظومههای حماســی اســت .در این کتاب همچنین میتوان روابط و زندگی انسان در دوران معاصر را
نیز مشاهده کرد.

 .78محقق ،حامد /نیک طلب ،بابک .ما با تو سربلندیم .تهران بهنشر40 .1399 .ص .بیاضی .شابک:
9789640233849

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :انواع ادبی ،شعر ،جنگ
معرفی کتاب :این کتاب حاوی هجده شــعر درباره «قاســم سلیمانی» اســت که هجده شاعر مختلف
آنها را سرودهاند .در شعر اول ،شاعر معتقد است که بعضی خبرها سرخ هستند ،مانند خبرهایی که
از عاشورا میآیند و بعضی خبرها مانند شعله به تمام دنیا آتش میزنند! در شعر دیگری ،شاعر ،قاسم
ســلیمانی را چشمهای در کویر آدمها میداند .در شعر بعدی....
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علوم تربيتي
 .79هدایتنیــا ،فرجهللا .ظرفیت حقوق در تحکیم خانواده .تهران :ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی360 .1398 .ص .رقعی .شابک9786001084614 :
مخاطب :هنرآموز

کلمــات کلیدی :حقوق ،حقوق فردی و اجتماعی ،خانواده ،قوانین
معرفی کتاب :شناسایی مشکالت و آسیبهای خانواده و ریشهیابی آن و نیز معرفی راهحلهای دانش
حقوق در تقویت و تحکیم خانواده ،موضوع اصلی کتاب حاضر اســت .مفاهیم و مبانی ظرفیتســنجی
حقوقی خانواده ،مبانی تحکیم خانواده ،ظرفیتهای غیرقضایی ،شبه قضایی و قضایی تحکیم خانواده
و آسیبشناســی حقوقی تحکیم خانواده از مباحث این کتاب هستند.

عـمران
 .80میــرانزاده ،محمدباقر .اصول طراحی هیدرولیکی شــبکه جمعآوری فاضالب .کاشــان :مرســل.
240 .1399ص .وزیری .شابک9789649725819 :
مخاطب :هنرآموز /کارشناسان

کلمــات کلیدی :محیطزیست ،معماری ،طراحی صنعتی
معرفــی کتــاب :یکی از اقدامات مؤثر جهت کاهش آلودگیهای زیســتمحیطی احداث سیســتمهای
جمعآوری و تصفیه فاضالب اســت .این کتاب در زمینه طراحی شــبکههای جمعآوری فاضالب اســت.
نویســنده در این کتاب ســعی کرده اســت در  7فصل :کلیات ،جمعیت و برآورد آن ،محاســبات دبی
فاضــاب تولیدی ،مبانی فنی طراحی ،طراحی هیدرولیکــی فاضالبروها ،مثال طراحی و نکات اجرایی و
راهبردی شــبکههای فاضالب اصــول طراحی هیدرولیکی فاضالبروها را به همــراه مثالهای طراحی به
زبان آموزشــی ســاده و کاربردی برای کارشناسان و دانشجویان رشــتههای مختلف مهندسی بهداشت
محیط ،مهندســی عمران محیط زیست و مهندسی آب و فاضالب بیان نماید.

كـشاورزي
 .81بنایان کرمانی ،مهناز .آزمایشات تکنولوژی مواد غذایی .تربت حیدریه :افرا تربت464 .1398 .ص.
وزیری .شابک9786008427438 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلی :دوازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم کاردانش
کلمــات کلیدی :آزمایشگاه ،آزمایشها ،غذا

معرفی کتاب :قوانین و مقررات کلی در آزمایشگاه و اطالعات ایمنی مواد شیمیایی و آزمایشهای مهم
در صنعت لبنیات ،کنســرو ،غالت ،روغن و آزمایشهای میکروبی ،محتوای اصلی این کتاب را تشــکیل
میدهند .نویسنده درباره هر ماده مثل آب ،الکل ،معرف آزمایشگاه ،بتادین ،بنزین ،متانول ،وایتکس،
آب اکســیژنه و الــکل ،از ماهیت ماده ،هشــدارهای حفاظتی ،کمکهای اولیه ،نحــوه اطفای حریق و
کاربرد آن توضیحات مفصلی میدهد.
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 .82کنــدوال ،کالیانــی .آمادگــی نســل آینــده برای توســعه پایــدار (راهنمــای مربیان) .صفــورا زواران
حســینی .تهران :شرکت انتشارات فنی ایران160 .1399 .ص .وزیری .شابک9786004773614 :

مخاطب :هنرآموز

کلمــات کلیدی :محیطزیست ،راهنمای آموزشی ،آیندهنگری
معرفی کتاب :توســعه پایدار چیست و چگونه میتوان به آن دست یافت؟ هدف از طراحی برنامههای
محیطزیســتی و آموزش آنها چیست؟ این کتاب شــامل طرحدرسهایی برای آموزش مفهوم توسعه
پایدار اســت .بهعالوه ،به نکات مهمی اشــاره شــده است که دست یافتن به توســعه پایدار را تسریع
میکنــد؛ ازجملــه به نقش آموزش در همه ســطوح و بســترهای اجتماعی و اینکه تنها با اســتفاده از
فناوری ،مقررات سیاســی یا ابزارهای مالی نمیتوانیم به این هدف برسیم.

 .83ناظمــی ،نازیال .کارنامه خورش :دســتور غذای نادر میرزا قاجار .تهــران :اطراف270 .1399 .ص.
جیبی .شابک9786229922491 :

مخاطب :هنرآموز

کلمــات کلیدی :تاریخ ایران ،آشپزی ،قاجاریان
معرفی کتاب :اگر تاریخ را به گذشــته سیاســی محدود نکنیم و آن را همه زندگی سیاســی ،اقتصادی
و فرهنگی گذشــته بدانیم ،میتوانیم بگوییم که آثار تاریخی ،تمام نوشــتههایی به شــمار میروند که
حــاوی اطالعــات و تصویری کامل از گذشــتهاند .کتاب حاضر ،هم دربردارنده اصول و قواعد آشــپزی و
فواید غذاهاســت و هم رخدادهای سیاســی و البته فرهنگنامهای از آداب و رســوم ،روابط اجتماعی و
اصطالحات عامه مردم ایران در دوران قاجار است.

 .84ریــون ،پیتر اچ /هاســن زال ،دیویــد ام [ و دیگران] ....محیــط زیســت .محمدرضا افضلی .تهران:
شرکت انتشارات فنی ایران578 .1399 .ص .رحلی .شابک9786004773409 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز

کلمــات کلیدی :محیطزیست ،منابع طبیعی ،سیاست
معرفی کتاب :امروزه در حوزه علم محیط زیســت ،مفهوم گســترده پایداری زیستمحیطی از هر زمان
دیگری مهمتر اســت .توســعه پایدار که درونمایه اصلی این کتاب اســت ،در سرتاســر آن به صورتی
هماهنــگ و منســجم مطــرح میشــود .برهمکنشهای بیــن اجــزا و عناصر محیطزیســت ،متعدد و
پیچیدهاند؛ بنابراین ،دیگر درونمایه مهم کتاب ،سیستمهای زیستمحیطی است .درک این که تغییر
یــک عنصر زیســتمحیطی چگونــه در فرایندها ،مکانها و موجــودات زنده تأثیر میگــذارد ،برای حل

مســائل آتی و اصالح جهانی که در آن زندگی میکنیم ،ضرورت اکید دارد.
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مكانيك
 .85زمانی ،محمدرضا .نقشــهخوانی صنعتی مکانیک .تهران :مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
96 .1399ص .وزیری .شابک9786222183110 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلــی :یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش
کلمــات کلیدی :طراحی صنعتی ،مهندسی ،نقشه

معرفی کتاب :برای انتقال راحتتر پیام ،میان افراد ،همواره از زبان مشــترکی اســتفاده میشــود .در
میان مهندســان ،طراحان و افراد مشــغول در صنایع نیز زبان مشترک ،نقشههایی است که با عالئم و
نشــانههای مختلف ،استفاده میشود .در این کتاب ،نحوه استخراج اطالعات از نقشههای مکانیک که
اطالعات الزم برای ســاخت یک قطعه یا دســتگاه در آن وجود دارد ،آموزش داده میشــود .این توانایی
برای مهندســان و سایر افراد شاغل در صنعت الزم است.

نثر ادبي و خاطره
 .86جمعی از محیطبانان .از چوبه دار تا سایه مجنون 71 :خاطره از  46محیطبان .تهران :ایرانشناسی.
184 .1399ص .رقعی .شابک9786008351405 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :محیطزیست ،خاطره نویسی ،داستانهای فارسی
معرفی کتاب :براســاس اســتاندارد قوانین حفاظت بینالمللی ،یک محیطبان باید حداکثر از یکهزار
هکتار اراضی تحت مدیریت ســازمان محیطزیســت ،حفاظت کند .به همین دلیل ،با توجه به وســعت
مناطق تحت مدیریت این ســازمان ،هماکنون یک محیطبان به اندازه چهارنفر تالش میکند و این کار
نشــانگر تحمل فشــارهای گوناگون بر اثر عدم وجود متناسب محیطبانان در عرصههای حفاظتی کشور
است و همین موضوع موجب شده است تا محیطبانان خاطرات تلخوشیرین و آموزندهای داشته باشند
که کمتر کســی آن را شــنیده یا به آن فکر کرده اســت .این کتاب دربردارنده  ۷۱خاطره از  ۴۶محیطبان
است.

 .87دربندی ،سیدمحمدرضا .بهار که آمد و برفها آب شدند ...تأملی در معنای زندگی .تهران :دفتر
نشر فرهنگ اسالمی112 .1399 .ص .رقعی .شابک9789644307966 :
مخاطب :والدین /هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :سرگذشتنامهها ،فلسفه اسالمی ،خاطره نویسی

معرفی کتاب :این کتاب سه فصل مستقل دارد؛ فصل اول ،داستان پریشانخاطری نویسندهای است
که در دوران جوانی به محضر اســتاد «محمدتقی جعفری» میرســد و استاد راه را به او نشان میدهد.
فصل دوم ،حاصل مطالعات نویســنده در حوزه «هدف و فلسفه زندگی» به رشته تحریر در آمده است.
در فصل ســوم ،خاطراتی از استاد محمدتقی جعفری روایت میشود.
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 .88اسالمی ،اکرم .تنها گریه کن :روایت زندگی اشرفسادات منتظری مادر شهید محمد معماریان.
قم :حماسه یاران264 .1399 .ص .رقعی .شابک9786007874691 :
مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :زندگینامهها ،شهیدان ،جنگ ایران و عراق

معرفی کتاب :در این کتاب ،تصویری کوتاه از یک عمر زندگی ،فرمانبری و والیتپذیری زنی را میخوانید
که فرزندش را فدای پابرجا ماندن و اســتقالل این ســرزمین نمود و خودش نیز در راه اســام و انقالب
از هرچه در توان داشــت ،فروگذار نکرد« .اشرفالســادات منتظری» ،مادر شــهید «محمد معماریان»،
روایتگر داســتان این کتاب اســت .بخشی از این کتاب به مبارزات انقالبی خانم منتظری در قم و تهران
میپردازد و نمایی کلی از ســیمای زنی مجاهد را نشــان میدهد که نقشی پررنگ و ستودنی در پیروزی
انقالب داشــت .بخش دوم کتاب به خاطرات مادر از زمان جنگ و شــهادت فرزندش محمد و همچنین
فعالیتهــای این مادر پس از جنگ و مشــارکتهای ســازندهاش در کارهای خیــر مردمی و اجتماعی،
اختصاص دارد.

 .89آقاسی ،محمد .دل به عشقت مبتال شد :گزارشی از سفر اربعین  1396به انضمام پدیدهشناسی

پیادهروی اربعین .تهران :کتاب نیســتان58 .1399 .ص .رقعی .شابک9786222087234 :

مخاطــب :والدین /کتابدار /دانشجومعلمان /هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :سفرنامهها ،اعتقادات مذهبی ،نوجوانان

معرفی کتاب :این کتاب سفرنامهای است از پیادهروی اربعین حسینی .نویسنده ،در این کتاب شرحی
مختصر از سفر خود به کشور عراق را بازگو کرده است؛ سفری که بیش از هرچیز نمایشی است از تسلیم
و شــوق و شگفتی موجود در این سفر و این ســرزمین .مهمترین ویژگی این کتاب ،نگاه مردمشناسانه
مؤلف است .او در هربخش سعی کرده است ،گزارشی کوتاه و دقیق از رفتارهای اجتماعی و فردی مردم
حاضر در این ســفر ارائه کند؛ گزارشــی که به تأیید او نوعی پدیدهشناسی از راهپیمایی اربعین حسینی
اســت .او این سفر را به عنوان پدیدهای اجتماعی میببیند.

 .90رامهرمــزی ،معصومــه .مــن میتــرا نیســتم :روایــت زندگــی شــهید زینــب کمایــی .مشــهد :آوای
کتابپردازان224 .1399 .ص .رقعی .شابک9786229915318 :

مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلــی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دهم کاردانش،
یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :سرگذشتنامهها ،انقالب اسالمی ،شهیدان
معرفــی کتــاب :ایــن کتاب روایتی اســت از زندگی دختری نوجوان و انقالبی به نــام «زینب کمایی» که
در ابتــدای دهه شــصت و در کوران تحرکات شــوم ســازمان منافقین به دلیــل فعالیتهای مذهبی و
سیاسیاش مورد خشم و کینه اعضای این گروه قرار میگیرد .منافقین او را فقط به جرم داشتن حجاب
و شرکت در راهپیمایی علیه بدحجابی به شهادت میرسانند.
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هنر :انيميشن
 .91صوفیــان ،ســمیه .مجموعــه کتابهــای راهراه :ماجرای انیمیشــن بــه روایت بزی که پــرواز کرد!.
تهران :هوش ناب84 .1399 .ص .خشتی .شابک9786229615638 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلی :یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :تاریخ هنر ،کودک و نوجوان ،هنرهای نمایشی

معرفی کتاب :این کتاب در مورد داستان پیدایش انیمیشن است با شرح معنای واژه انیمیشن و دیگر
مترادفهایش شروع شده و با ارائه مختصات جغرافیایی زادگاهش که همان شهر سوخته باشد ادامه
مییابد .راوی کتاب یک بز (همان بز نقش بســته روی ظرف سفالی یافته شده در شهر سوخته) است.
نویســنده با زبان طنز ســعی دارد اطالعات را به دقیقترین شــکلی به مخاطب ارائه دهد .کتاب دارای
بیســت فصل اســت .بعضی از این سرفصلها عبارتند از :سایهها حرکت میکنند ،دانشمندان و حرکت
نقاشیها ،آغاز قرن نوزدهم؛ علم به سرعت پیش میرود ،نخستین انیمیشن ،تماشای انیمیشن و....

هنر :سينما
 .92هاشمزاده ،سیدناصر .از حاجی واشنگتن تا حاج کاظم :ژانرهای سینمایی در ایران .تهران :کانون
اندیشه جوان .بهنشر88 .1398 .ص .رقعی .شابک9786001593369 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرآموز

کلمات کلیدی :سینما ،ایران ،نقد

معرفی کتاب :ژانرهای سینمایی در ایران بعد از انقالب تجربههای متفاوتی کسب کردهاند .کتاب حاضر
با رویکردی آسیبشناســانه ،مضمونها و سویههای فکری و فرهنگی ژانرهای مطرح سینمایی کشور را
برمیشــمارد و در انتها نکاتی کلیدی و راهبردی برای اصالح وضع موجود بیان میکند.

 .93کاشفی خوانســاری ،سیدعلی .قصه سینماجات عهد بوق :تاریخ ســینمای ایران برای نوجوانان.
تهران :نشر گویا162 .1398 .ص .رقعی .شابک9786227094671 :

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلــی :یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش
کلمات کلیدی :ســینما ،فیلمسازی ،تاریخ ،تاریخ نگاری ،تاریخ هنر

معرفی کتاب :کتاب «قصه ســینماجات عهد بوق» ،داستان سینمای ایران از ابتدای شکلگیری سینما
تا آغاز انقالباســامی  1357اســت .نویسنده با بیانی ســاده و با بهرهگیری از زبان طنز در این کتاب از
تولد ســینما در ایران ،اولین فیلمبرداران ،اولین ســالنهای سینما ،سینماگران بزرگ و اتفاقات مهم در
تاریخ سینمای ایران میگوید.
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هنر :طراحي و دوخت
 .94دنیای هنر :خودآموز جامع گلدوزی برزیلی .اکرم ذاکری .تهران :بینالمللی حافظ64 .1399 .ص.
رحلی .شابک9786002771322 :

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایه تحصیلی :دهم فنی و حرفهای ،یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :صنایع دستی ،کاردستی

معرفی کتاب :کتاب حاضر به صورت خودآموز طراحی و تدوینشــده است و در آن انواع دوخت مربوط
به گلدوزی ،اعم از ساقهدوزی ،ساتندوزی ،دوبل ،برگ ،مادگی ،ستارهای ،ملیله و موجدار آموزش داده
میشــود .روش انتقال طرح روی پارچه و ابتداییترین نکات گلدوزی نیز در آن آمده است.

هنر :عكاسي
 .95صادقی ،سمیه /ثابت امیری ،فریده .صفر تا صد آموزش عکاسی دیجیتال .مشهد :زالل اندیشه.
468 .1399ص .وزیری .شابک9786008005667 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلــی :یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :عکاسی ،تاریخ ،راهنمای آموزشی

معرفــی کتــاب :ایــن کتاب دوازده فصل دارد که شــامل موضوعاتــی مانند تاریخچه عکاســی ،معرفی
شــاخههای گوناگون عکاســی ،چگونگی ثبت تصویر دیجیتال ،عکاســی کاربردی ،نورپردازی و زبان بدن
میشــود .شــایان ذکر اســت کتاب حاضر برای اســتفاده هنرجویان هنرستانها و دانشــجویان رشته
عکاسی تدوین شده و تاحدی پاسخگوی سواالت آنان است؛ اما عموم افراد و عالقهمندان به این رشته
میتوانند از این کتاب بهره ببرند.

هنر :گرافيك
 .96ســپهر ،مســعود .مبادی مباحث کارشناســی طراحی گرافیک در ارتباط تصویری :طراحی هویت
بصری جامع .تهران :مؤسســه فرهنگی فاطمی116 .1398 .ص .وزیری .شابک9786226630597 :

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلی :دوازدهم فنی و حرفهای

کلمــات کلیدی :گرافیک ،ارتباط تصویری
معرفــی کتــاب :کتاب حاضــر یکی از مجلدات مجموعهای چند جلدی درباره مبادی مباحث کارشناســی
طراحــی گرافیک در ارتباط تصویری اســت و شــامل اصول اولیه و محتوای مباحــث طراحی گرافیک در

ارتباط تصویری است .هویت بصری و طراحی جامع ،شرایط ایجاب طراحی هویت بصری جامع ،مراحل
طراحی هویت بصری جامع از جمله مباحث اصلی کتاب هســتند.
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هنر :موسيقي
 .97آرتابالیوســکایا ،ا.د .دیدار با موســیقی  ،۲منتخبات پیانیســت .دلبر حکیــم آوا ،میربابا میررحیم.
تهران :گیسا175 .1398 .ص .رحلی .شابک9786008024477 :

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلــی :یازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش ،دوازدهم کاردانش
کلمات کلیدی :موسیقی

معرفی کتاب :در این کتاب تعداد زیادی اثر موسیقی دارای کاراکتر ،سبک و دشواریهای گوناگون آمده
اســت و تعداد بسیاری از نتهای موسیقی آموزش داده میشوند.

 .98هینــی ،تــام .راهنمای تمرین موســیقی بــرای والدین و نوآمــوزان .بابک ولیپور .تهران :گیســا.
64 .1399ص .رقعی .شابک9790901464834 :
مخاطب :هنرآموز

کلمــات کلیدی :موسیقی ،تمرین ،راهنمای آموزشی
معرفــی کتــاب :این کتاب برای پدرها و مادرها ،برای هنرجویان و خانوادههایی اســت که تازه به دنیای
تمرین پا گذاشــتهاند .بخش مربوط به هنرجویان ،عالوهبر معرفی ســه ایده مهم و ســه عادت خوب،
شامل راهنماییها و پیشنهادهایی کاربردی است که به هنرجویان ،برای یادگیری مهارتهایی که برای
تمرین مفید اســت ،کمک میکنــد .در بخش دیگری که مربوط به والدین اســت ،ایدهها و عادتهای
یکســان را با تأکید بر چگونگی و چرایی آنها بررسی میکند .در ادامه....

 .99مریو ،میشــل /تروشو ،آلن .شکلگیری بنیادی و تکوین مبانی موسیقی  .6میالد عمرانلو .تهران:
آوند دانش58 .1399 .ص .رحلی .شابک9786222620011 :
مخاطب :هنرجو

پایــه تحصیلی :یازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش
کلمــات کلیدی :مبانی موسیقی ،راهنمای آموزشی ،هنر

معرفی کتاب :این کتاب جلد ششم از مجموعه ُنه جلدی «شکلگیری بنیادی و تکوین مبانی موسیقی»
اســت که شامل تئوری موسیقی ،سرایش ،تربیت شــنوایی ،مبانی هارمونی و ...میشود .مؤلفان این
مجموعــه در هر جلســه از کالس مباحــث کوتاهی از تئوری موســیقی را تدریس کرده و یک ســری از
تمرینــات عملــی در ارتباط بــا همان درس در نظر گرفتهاند .تمرینهای هر جلســه شــامل نتخوانی،
ریتمخوانی ،تمرین آوازی و تربیت شنوایی است.
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 .100جینز ،سر .جیمز .علم و موسیقی .نیلوفر نوروزیان .تهران :کمال اندیشه278 .1399 .ص .رقعی.
شابک9786008365525 :

مخاطب :هنرآموز

پایــه تحصیلی :دوازدهم فنی و حرفهای ،دوازدهم کاردانش
کلمات کلیدی :موسیقی ،هنر

معرفی کتاب :انتقال دقیق اطالعاتی مربوط به سؤاالت و مسائل موسیقی ،به شیوۀ ساده و غیرفنی و
برای افراد مبتدی ،کاری است که کتاب حاضر کوشیده است انجام دهد .کلیاتی درباره «حس شنوایی،
گوش انســان ،فرایند شــنوایی ،انتقال صدا و پــس از آن نیز موضوع دیاپازونهــا و صداهای خالص،
ارتعاشــات سیمها و هارمونیکها و نیز ارتعاشــات هوا ،و هارمونی و صداهای ناهنجار» از مطالب این
کتاب هستند.

 .101نیکالیــف ،آ .مدرســه پیانــو .مســعود ابراهیمــی .تهران :گیســا204 .1399 .ص .رحلی .شــابک:
9790901464858

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلی :یازدهم فنی و حرفهای ،یازدهم کاردانش
کلمــات کلیدی :موسیقی ،پیانو ،آموزش و یادگیری

معرفی کتاب :این کتاب مجموعهای از قطعات برای کودکانی اســت که نواختن پیانو را شروع میکنند.
مطالــب این کتاب ،به ترتیب پیچیدگی تدریجی تکالیف موســیقایی -اجرایی تنظیم شــدهاند؛ یعنی با
ملودیهای ســادهتری که برای آوازخوانی با شــعر و نواختن آنها روی ســاز ،از طریق شــنیدن در نظر
گرفته شــدهاند ،آغــاز و با آثار پیچیده پایان مییابند .کتاب حاضر بــرای دانشآموزان کالسهای اول و
دوم مدرسه موسیقی انتخاب شده است.

 .102پیلوفــر ،مایکل /دی ،هالی .نتخوانی  .For Dummiesگلناز نویدان .تهران :آوند دانش.1399 .
84ص .جیبی .شابک9786226661997 :

مخاطب :هنرجو

پایه تحصیلی :یازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :هنر ،موسیقی ،آموزش و یادگیری
معرفی کتاب :این کتاب به طور کامل و با سادهترین روش ،به خواننده نتنویسی استاندارد را میآموزد
و او را بــا ریتــم ،انواع میزان ،هارمونی و ملودی ،ســنکوپ و تریولهها آشــنا میکنــد .همچنین کتاب
مطالب فراوانی درباره تتالیتهها و آکوردها دارد .افراد مبتدی با این کتاب میتوانند بدون استرس پیش
بروند و مطالب بسیاری را یاد بگیرند.
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 .103فیلیبــا ،نیکــول 50 .تمرین ریتمخوانی دو صدایی (ســطح متوســط) .تهران :آوند دانش.1399 .
20ص .رقعی .شابک9786222620134 :

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلی :دوازدهم فنی و حرفهای

کلمــات کلیدی :هنر ،موسیقی ،راهنمای آموزشی
معرفی کتاب :از تواناییهای بســیار مهم برای موســیقیدانهای طراز اول دنیا ،استقالل دست راست
و چپ اســت که اســتقالل دو نیمکره مغز را نشان میدهد .نوازندگان ســازهایی مانند پیانو یا درامز و
رهبــران ارکســتر که همواره با دو یــا چند خط حامل مختلف یا ریتمهای متفاوت در دو دســت و حتی

پاهــا ســروکار دارند ،به این توانایی نیــاز دارند .این کتاب جلد دوم از مجموعه ســهجلدی « 50تمرین
ریتمخوانی دوصدایی» اســت که برای سطح متوسط تدوین شده است.

 .104فیلیبــا ،نیکول 50 .تمرین ریتمخوانی دو صدایی ســطح پیشــرفته .تهــران :آوند دانش.1399 .
24ص .رقعی .شابک9786222620141 :

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایه تحصیلی :دوازدهم کاردانش

کلمــات کلیدی :هنر ،موسیقی ،راهنمای آموزشی
معرفی کتاب :کتاب حاضر جلد ســوم از مجموعه ســهجلدی « 50تمرین ریتمخوانی دو صدایی» است
که برای سطح پیشرفته تدوین شده است .ریتمخوانی دوصدایی تواناییای است که موسیقیدانهای
طراز اول دنیا به آن نیاز دارند .برای ارتقای این توانایی ،بســیاری از مدرسین و موسیقیدانها سعی در
طراحی و ابداع تمرینهایی کردهاند .این کتاب یکی از آنهاســت.

 .105فیلیبا ،نیکول 50 .تمرین ریتمخوانی دو صدایی سطح ساده .تهران :آوند دانش20 .1399 .ص.
رقعی .شابک9786226661980 :

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلی :یازدهم فنی و حرفهای

کلمــات کلیدی :هنر ،موسیقی ،راهنمای آموزشی
معرفی کتاب :اســتقالل دســت راست و چپ که نتیجه اســتقالل دو نیمکره مغز است ،از تواناییهای
بســیار مهم برای موسیقیدانهای طراز اول دنیاست؛ نوازندگان سازهایی مانند پیانو یا درامز و رهبران
ارکستر که همواره با دو یا چند خط حامل مختلف یا ریتمهای متفاوت در دو دست و حتی پاها سروکار
دارند .این کتاب جلد نخســت از مجموعه ســهجلدی « 50تمرین ریتمخوانی دوصدایی» است که برای
ســطح ســاده تدوین شده اســت .در این مجموعه ،تمرینهایی دوبخشی ،از ســطح ساده تا پیشرفته
طراحی شده است.
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هنر :نقشه كشي و معماري
 .106ذوالفقاریان ،حسین .ضوابط طراحی و اجرایی والپست مطابق پیوست ششم استاندارد .2800
تهران :کلید آموزش184 .1399 .ص .وزیری .شابک9786002743350 :
مخاطب :دانشجومعلمان /هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلی :دوازدهم فنی و حرفهای
کلمات کلیدی :معماری ،مهندسی

معرفی کتاب :والپست به معنی نگهدارنده دیوار در برابر نیروهای وارد به آن است .این کتاب کوشیده
اســت با بیانی ساده به تشریح الزامات پیوست ششم اســتاندارد  2800مربوط به اجرای صحیح اجزای
غیرســازهای از جمله والپســت بپردازد .بعد از زلزله کرمانشاه در آبان  96این موضوع بیشتر مورد نظر
قــرار گرفت .هدف نویســنده ارتقای درک خواننــده از جزئیات و نحوه اجرای دســتورالعمل جدید مرکز
تحقیقات راه ،مســکن و شهرسازی در خصوص اجرای صحیح اجزای غیرسازهای است.

 .107طاهــر طلوعدل ،محمدصادق /کمالی تبریزی ،ســینا .عملکــرد اجتماعی میراث معمــاری ایران.
قزوین :جهاد دانشگاهی قزوین318 .1399 .ص .وزیری .شابک9786226647649 :

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلی :دوازدهم فنی و حرفهای

کلمــات کلیدی :معماری ،آثار تاریخی ،هنر
معرفــی کتــاب :معماری ایران دارای ویژگیهایی اســت که در مقایســه با معماری کشــورهای دیگر ،از
ارزشــی ویژه برخوردارســت .هزاران محوطه ،بنــا و مجموعههای تاریخی اصیــل و بینظیر ،یادگارهای
گرانقدر تمدن و فرهنگ غنی ایران است که نشان دهنده هنرهای سنتی با ریشههای چند هزارساله در
تاریخ و فرهنگ ماســت؛ بنابراین ،بررسی عملکرد میراث معماری ایران به منظور الگوگیری و آموزهیابی
از این میراث ارزشــمند ،ضروری اســت .هدف تألیف این کتاب آشــنایی با عملکردهای فرهنگی میراث
ایران است.

 .108طاهــر طلوعدل ،محمدصادق /کمالی تبریزی ،ســینا .عملکرد ســاختاری میــراث معماری ایران.
قزوین :جهاد دانشگاهی قزوین522 .1399 .ص .وزیری .شابک9786227549102 :
مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلی :دوازدهم فنی و حرفهای

کلمــات کلیدی :معماری ،مهندسی ،هنر

معرفی کتاب :در نگاه اول ،شاید بررسی و پی بردن به مفاهیم پنهان در بناهای تاریخی کاری دشوار به
نظر میرســد؛ اما با بررســی اجزا به صورت جداگانه و منفرد ،میتوان به اصول ساختاری و مفهومی هر
یک پی برد .در اثر یکپارچگی و همنشــینی این اجزا در یک اثر ،میتوان ســاختاری هنرمندانه و پیچیده
را مشــاهده کرد .بنابراین ،هدف این کتاب ،معرفی اجزا و مفاهیم ســاختاری میراث معماری است .در
هر فصل یکی از جنبههای این ســاختار بررسی شده است.
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 .109طاهر طلوعدل ،محمدصادق /کمالی تبریزی ،ســینا .عملکرد عامالمنفعه میراث معماری ایران.
قزوین :جهاد دانشگاهی قزوین370 .1399 .ص .وزیری .شابک9786226647656 :

مخاطب :هنرجو /هنرآموز

پایــه تحصیلی :دوازدهم فنی و حرفهای

کلمــات کلیدی :معماری ،آثار تاریخی ،هنر
معرفی کتاب :مهمترین ویژگی میراث عامالمنفعه این اســت که همه میتوانند از آن اســتفاده کنند و

بهره ببرند .شرایط خاص اقلیمی ایران ،سبب شده است که شهرها و آبادیها در فواصل دور از هم قرار
گیرد .در این شــرایط ،تنها یک شــبکه ارتباطی منظم و بناهای رفاهی -اقامتی میتوانســته این نقاط را
یکپارچه کند .یکی از ضرورتهای ایجابی در امر مهم حفاظت بناهای تاریخی ،شناخت عملکرد و کاربری
بناهای تاریخی اســت که در این کتاب ارائه شده است.
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