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u منظور ما از كتاب آموزشی چیست؟
   از یک دیدگاه مي توان مجموعه کتاب هایي که هر سال چاپ و منتشر مي شوند، کتاب آموزشي نامید، زیرا 
هر کتابي پیامي براي آموزش دارد. اما به طور خاص کتاب هاي آموزشي با هدف استفاده در آموزش هاي رسمي 
و غیررسمي به رشتة تحریر درمي آیند. کتاب هاي آموزشي سه دسته اند: الف( کتاب هاي درسي، ب( کتاب هاي 

کمک آموزشي، ج( کتاب هاي کمک درسي.
   *كتاب هاي درسي: کتاب هایي هستند که براساس برنامه  درسي خاص و با هدف معیني از سوي مراجع 
ذي صالح در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده اند و در چارچوب زماني معین آموزشي و متناسب با پایه، 

رشته، شرایط ذهني و سني تدریس مي شوند.
    منظور ما از کتاب هاي آموزشي کتاب هاي کمک آموزشي و کمک درسي است. 

   *كتاب هاي كمك آموزشي: کتاب هایي هستند که به منظور ایجاد انگیزه، توسعة یادگیري، افزایش دانش و 
سواد علمي، پرورش مهارت  عملي، رشد روابط اجتماعي و ارتقاي یادگیرنده براساس هدف ها و برنامه هاي خاصي 
تنظیم مي شوند و لزوماً به برنامة درسي دورة تحصیلي وابسته نیستند و شامل کتاب هاي دانش افزایي براي معلمان 
و دانش آموزان، پرورش مهارت هاي فرایندي و عملي براي دانش آموزان  و مهارتي و روشي براي معلمان هستند. 
   *كتاب هاي كمك درسي: کتاب هایي هستند که به منظور تسهیل، تقویت، تکمیل و تعمیق یادگیري و فراهم 
کردن آموزش جبراني براساس هدف ها و برنامه هاي درسي دوره و پایة تحصیلي خاصي تهیه و تنظیم مي شوند. 
این کتاب ها الزاماً به هدف هاي برنامة درسي وابسته هستند که شامل کتاب هاي کار و فعالیت هاي یادگیري، 
کتاب هاي تمرین، کتاب هاي سنجش و ارزشیابي پیشرفت تحصیلي دانش آموزان و کتاب هاي فعالیت محور هستند.

 u چرا بايد دست به گزينش كتاب زد؟
    انتشار روزافزون کتاب هاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از کتاب ها با استانداردهاي آموزشي و 
همچنین لزوم استفادة بهینه از زمان براي بهر ه گیري از خواندني هاي مناسب، شوراي عالي آموزش و پرورش، 
وزارت آموزش و پرورش را به عنوان یک نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مکلف کرده است تا با سیاست گذاري، 
استانداردسازي تولید کتاب هاي غیردرسي و اتخاذ سیاست هاي مناسب خصوصاً سیاست هاي تشویقي و حمایتي، 
نقش مؤثرتري در هدایت پدیدآورندگان کتاب هاي آموزشی مورد نیاز دانش آموزان و معلمان یعنی ناشران، مؤلفان 

و مترجمان کتاب های آموزشی ایفا کند.
    بی شک شناسایی و طبقه بندی کتاب هاي علمی و آموزشی، از گام های مؤثر در توسعة محیط آموزشي و تقویت 

فرایند یاددهیـ  یادگیری محسوب می شود و ابزاری کارآمد در تقویت نظام آموزشي کشور به شمار می رود.
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 u تشکیل دبیرخانة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی
   اجرای »طرح سامان بخشی کتاب هاي آموزشی« در سال 1378 با این هدف آغاز شد که توان تولیدکنندگان 
کتاب های آموزشی، به سوی نیازهای واقعی دانش آموزان و معلمان و پرکردن خألهای موجود هدایت شود و بازار 
آشفته ای را که در عرصة تولید کتاب های آموزشی به وجود آمده است، سامان بخشد. خوش بختانه دامنة این طرح 
با تصویب آیین نامة »سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی: مواد و رسانه ها« توسط شورای عالی آموزش و پرورش، 
در شهریور سال 1389 از حوزة کتاب آموزشی به همة منابع و رسانه های آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
   در مادة 5 این آیین نامه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظف شده است برای تحقق اهداف مصوبة 828 
به انحای گوناگون از جمله اعطای نشان استاندارد، برگزاری جشنواره و نمایشگاه، برقراری ارتباط با نهادهای دولتی 
و غیر دولتی ذیربط و تهیة فهرستگان توصیفی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی از تولید و عرضة مواد و منابع 

استاندارد حمایت و پشتیبانی کند.
   در مادة 6 نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید، عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای 

آموزشی، صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

برنامة تولید كتاب نامه هاي رشد در دورة آموزش متوسطه )فنی و حرفه اي و كاردانش(

سال انتشارسطح پوششکتاب نامه 

 1390 - 13891384 - 1376شماره هاي یکم تا دهم

 نیمة اول 1391کتاب هاي چاپ اول 1390شمارة یازدهم

نیمة اول 1392کتاب هاي چاپ اول 1391          شمارة دوازدهم 

شمارة سیزدهم

شمارة چهاردهم

کتاب هاي چاپ اول 1392

کتاب هاي چاپ اول 1393

نیمة اول 1393

نیمة اول 1394
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 u تهیة فهرستگان توصیفی كتاب هاي آموزشی
   با عنایت به مادة 5 و 6 آیین نامة سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي و با توجه به نقش شناسایی و طبقه بندی 
کتاب هاي علمی و آموزشی، گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری و نظام آموزشي است، معرفي 
کتاب هاي مناسب و استاندارد به عنوان یک ضرورت و راهکار اجرایي در دبیرخانة سامان دهي منابع آموزشي و 

تربیتي پي گیري مي شود.
   لذا دبیرخانة سامان دهی، هر سال فهرست  کتاب هاي مناسب و استاندارد  را به تفکیک دوره های آموزشی کشور، 
به صورت مکتوب )کتاب نامه( و الکترونیکی )وب( منتشر می کند و در عین حال نسخه ای از آن برای معرفي در 

پایان کتاب های درسی، در اختیار دفتر تألیف کتاب های درسی قرار می گیرد.

uفرايند تولید كتابنامة رشد
   »کتابنامة رشد« با هدف ارائة فهرست توصیفی کتا ب های مناسب و مرتبط با برنامة درسی دوره های آموزشی 

آماده و منتشر می شود.
   این فرایند با تفکیک کتاب های رسیده به دبیرخانه آغاز می شود. در نخستین مرحله، که مرحلة غربالگری است، 
تعداد محدودی از کتاب هایی که موضوعشان ارتباطی با برنامة آموزشی و تربیتي کشور ندارد یا تاریخ انتشار آن ها 
خارج از زمان اعالم شده است، از چرخة بررسی کنار گذاشته می شوند. بقیة کتاب ها، به تدریج در اختیار  کارشناسان 
آشنا با برنامة درسي و معلمان ورزیده و مجرب قرار می گیرد. هر کارشناس دیدگاه خود را دربارة کتاب براساس 
شاخص ها و معیار هاي تعیین شده با امتیازی که به آن می دهد، بیان می کند. هر کتاب برای گذر از مراحل 

بررسی ها، باید حداقل 60  درصد از کل امتیاز ممکن را به دست آورده باشد.
   در پرسش نامه هاي مورد استفاده،  براساس شاخص ها و معیارهاي تعیین شده، پرسش های جزئی و دقیقی دربارة 
ویژگي هاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما به طور کلی هر کارشناس باید به سه پرسش پاسخ 
دهد: آیا در تدوین کتاب مورد بررسي، استانداردها و چهارچوب های الزم یک کتاب آموزشی رعایت شده است؟؛ 
درصورت مثبت بودن پاسخ، آیا محتوای این کتاب با برنامة درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و می تواند به 
عنوان یک مادة آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نیز مثبت است این کتاب برای کدام 
مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ برای دانش آموزان، هنرجویان، معلمان، هنرآموزان، کارشناسان آموزش و 

پرورش، مدیران یا دانشجویان تربیت معلم؟
   ناگفته نماند که این کتاب نامه ها برای آموزشگاه های کشورجهت تجهیز کتابخانه های آموزشگاهی و کالسی 
ارسال می شوند تا هنرجویان، هنرآموزان و  مدیران هنرستان ها، از آن بهره گیرند. عالوه بر این، فایل الکترونیکی 
این کتاب نامه ها در وبگاه سامان کتاب به نشانی: samanketab.roshdmag.ir قرار داده شده است و 

عالقه مندان می توانند آن را به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.
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u كتاب نامه اى كه پیش رو داريد
   این شماره از کتاب نامه، فهرست توصیفی کتاب هاي آموزشي مناسب چاِپ اول سال 1392 و یک سال قبل از 
آن را دربرمی گیرد. کتاب های داستان و شعر، عناوینی است که عالوه بر کتاب های آموزشی به فهرست توصیفی 

کتاب نامه رشد افزوده شده است.
   در این کتاب نامه با 251 عنوان کتاب مناسب آشنا می شوید که از مجموع 348 عنوان کتاب رسیده انتخاب شده 

است. بقیة کتاب ها غیرمرتبط و یا نامناسب تشخیص داده شده اند. 
   بیش ترین کتاب های مناسب معرفی شده در این کتاب نامه به ترتیب انتشارات سورة مهر با 25 عنوان، انتشارات 

آوای نور با 23 عنوان و انتشارات بین المللی حافظ با 6 عنوان تعلق دارد. 
   در بین موضوعات درسی نیز موضوعات هنر، مدیریت خانواده و رایانه به ترتیب 77، 36 و 24 عنوان کتاب از 

بیش ترین فراوانی برخوردارند.
   در بین ناشران، انتشارات آوای نور، سورة مهر، مدرسه و کتاب آبان، به ترتیب با 27، 25 ، 21و 19 عنوان 

بیش ترین مشارکت را در ارسال کتاب داشتند.
  

u شیوة تنظیم اطالعات
   در معرفی هر کتاب، چکیده ای از محتوا و اطالعات کتابشناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را 
برای خواننده آسان می کند. این اطالعات شامل موارد زیر است: شمارة کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان 
مجموعه و عنوان کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ 

گروه مخاطب کتاب؛ موضوع درسی؛ کلمات کلیدی و چکیدة کتاب.

 u نمايه هاى كتاب
در پایان هر کتاب نامه، چندین نمایه براساس عنوان کتاب، نام پدیدآورندگان، موضوع درسی، پایة تحصیلی، کلمات 
کلیدی، درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب، و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا هنرجویان، هنرآموزان، مربیان، 
کارشناسان، والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود، به منابع مناسب  دست یابند. در متن، به هر کتاب 
یک شمارة ردیف اختصاص داده شده است. نمایه های کتاب براساس این شماره ها مرتب شده اند و ما را به این 

شماره ها ارجاع می دهند.

 u همکاران ما در اين كتاب نامه
در تولید و آماده سازی این کتاب نامه همکاران متعددی به ما یاری رسانده اند و خصوصاً در بررسی کتاب ها حوصله 
و دقت زیادی به کار بسته اند. اسامی کارشناسان و هنرآموزاني که در آماده سازی این مجموعه از نظرات و 

همکاری هایشان بهره بردیم در جدول)1( آمده است.
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)الف( اسامی كارشناسان ارزياب گروه هاى درسی شاخه فنی وحرفه اى و كاردانش- جدول شماره)1(

رديف  گروه آموزشی  رشته / گرايش  كارشناس: دفتر تألیف         كارشناس: هنرآموز
   الکترونیک                       محمود صموتی

                   

1       برق
  فرشته داودی

                                                                                        شهرام نصیری سوادکوهی            
                       الکتروتکنیک                     مجتبی انصاری پور              نقی اصغری

                         معصومه صادق

                                                                                              سارا فرجاد2            بهداشت و كودكیارى
 اکرم دهقانی

                                                                                           فاطمه قاسم زاده             
                                                                                                                                    شهربانو سرداری

تربیت بدنی                                        معصومه رضوانفر           علی شاه محمدی  3

       حسابداری و بازرگانی
                                                          امور اداری4           حسابدارى و بازرگانی

  بتول عطاران

                                                           هتلداری                       

  داود سلطانی

            

                                                                                                                                     ناهید مؤذن زاده                                                                                            کبری نورشاهی

    امیر رون
                                         

5  علوم تربیتی

 

محمود معافی
  
ساختمان                         مالک مختاری             مجید شجاعی                                                                                            

                      

عمران  6
نقشه برداری                         مالک مختاری             امیرحسین متینی

                     

                                    
كامپیوتر  7

محمدرضا یمقانی
 

                                                                                       محمدرضا یمقانی          
نیلوفر بزرگ نیا

                                                                                                                                     
                                                                                                                                      

                                                                                                                                      فرزانه شیخی

                    امور باغبانی                     جلیل تاجیک

كشاورزى  8

 یعقوب جعفریان
                                                                                        محمود اسالمی                  

 امور زراعی                     حسین اکبرلو             سهیال تکاور

سعید بدیعی                     
 
ابوالفضل قلی بیگی                      امور دامی                    

   

                                                                                                                                                                                                                                                   

       صنایع غذایی   میرمحمد شاملو            مسعود هماپور

             

نقشه کشی ساختمان                  مالک مختاری                        مریم عبادی
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رديف  گروه آموزشی  رشته / گرايش  كارشناس: دفتر تألیف         كارشناس: هنرآموز 

                                        رحمان هاشمی
مديريت خانواده                                                                                                                         مهرانگیز دژآگاه9 

داود نجف زاده

    

مکانیک خودرو
       

10       مکانیك   

              
بهنام نیک نژاد

                                                                                          

 ساخت و تولید  حسن عبداهلل زاده              حسن آقابابایی
                    

                      صنایع فلزی    حسن آقابابایی           علی اصغر صالحی

                                         صنایع چوب     محمد لطفی نیا            محمد شاه نظری

تأسیسات
                       

                                                                                           احمد آقازاده            مهدی ثنایی عالم

                 نقشه کشی عمومی  حسن عبداهلل زاده             حسن آقابابایی
                 صنایع شیمیایی     طیبه کنشلو

11        مواد 
                                                                                          اعظم صفاری             رابعه شیخ زاده

                        معدن                 جمشید علی محمدی
                                                                                            امیر ریاحی 

                      گرافیک                                                 ماندانا منوچهری

12        هنر

                       طراحی                      خدیجه بختیاری          ماندانا منوچهری
                        نقاشی                      خدیجه بختیاری           ماندانا منوچهری 

                  طراحی و دوخت  زهرا امانی تهرانی           صدیقه آجورلو
                     صنایع دستی        بشری گل بخش              آتنا عزیزی
                       انیمیشن                     مژگان اصالنی              مریم یگانه 

                       عکاسی                                                    فرزانه ناظران پور
                         

خدیجه بختیاری
                                                                                         

     
 سینما و نمایش

                   
شادی جلیلیان

  
          

عصمت روحانی

                                                                                         
جواد رضائیان

                                                                                                                                    

 

نکیسا هدایت زاده
                

رضا مهدوی
          

موسیقی

                      
    پرستو آریانژاد 

 
                                                                                         ملک طباطبایی               معماری و نقشه کشی

رقیه مقیمی
محبوبه خلفی
شهال معظمی

         چاپ دستی                    خدیجه بختیاری                       ماندانا منوچهری

)ب( اسامی كارشناسان داستان و شعر
 1. حسین احمدی 2. حمید رضا داداشی 3. جعفر ربانی 4. محمد مهدوی شجاعی 5. محمد علی قربانی 6. مهدی کاموس 7. یوسف قوجق 

8. علی رضا لبش 9. سید علی اکبر میر جعفری 10. عزت اهلل الوندی 11. محسن هجری 12. حبیب یوسف زاده

خدیجه بختیاري



13 دورة آموزش فني و حرفه اي و كاردانش 13

u راهنماى استفاده از اين كتاب نامه
در این راهنما، اطالعات مربوط به یک کتاب، به صورت نمونه نشان داده شده است. این اطالعات ضمن معرفی 

کتاب، به ما می گوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.

برای بیان دیدگاه های خود دربارة این کتاب نامه یا فرستادن کتاب، به نشانی تهران، خیابان کریم خان 
زند، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشي، 
دبیرخانة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه یا با شمارة تلفن 88306071 )021( تماس 
حاصل فرمایید. وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir آمادة دریافت 

دیدگاه های شماست.

کارداسي، دایان88.

68 ص

روش طراحي 
گام به گام

پیوند جاللي رحلی

   هنر

تهران: کتاب آبان، 1392

عنوان مجموعه مؤلف شمارة مدخل

تعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

گروه آموزشيپایة تحصیلی

رازهاي طراحي

عنوان کتاب

 قطع

طراحي
گرایش

طراحان بزرگ همیشه ساعات زیادي را براي طراحي در محیط بیرون از دفتر کار خود صرف کرده اند؛ در کافه ها، 
ایستگاه هاي قطار، باغ هاي عمومي، یا درواقع همه جا. یکي از سریع ترین راه هاي پیشرفت مهارت هاي طراحي 
این است که همیشه و همه جا مي توان تمرین کرد. همه آنچه که براي طراحي در بیرون از خانه نیاز داریم، یک 

دفتر طراحي، چند مداد،...

زدن،  سایه  طراحي،  آموزش  هنر،  آموزش    
طراحي پرتره

کلمات کلیدی

چکیده

سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی
 فني و حرفه اي
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بدين وسیله از ناشران و پديدآورندگان محترم كتاب هاى آموزشی و تربیتی دعوت می شود نسخه اى 
از كتاب هاى آموزشی چاپ اول سال 1393 خود )و يك سال پیش از آن( را براى بررسی به نشانی 

دبیرخانة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی بفرستند.

لطفاً در ارسال كتاب به اين نکات توجه فرمايید.

uکتاب های ارسالی باید نخستین بار در سال 1393 یا یک سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتا ب هایی در آخرین کتاب نامه معرفی می شود که تا 30 خرداد سال 1394 به این دبیرخانه رسیده باشد. در غیر این صورت 

چنان چه تاریخ چاپ نخست آن در سال 1393 و جزء کتاب های مناسب باشد، در کتاب نامه بعدی به چاپ می رسد.
u ارسال یک نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.

uامکان بازگرداندن کتاب های غیر مرتبط یا نامناسب برای دبیرخانه وجود ندارد.
 http://samanketab.roshdmag.ir فهرست کتاب های رسیده در پایان هر ماه، در وبگاه سامان کتاب به نشانی u

اعالم می شود.
u فهرست کتاب های مناسب به تدریج در وبگاه سامان کتاب منتشر می شود و در اختیار کاربران این وبگاه قرار می گیرد. افزون 
بر این فهرست این کتاب ها ضمن آن که در کتاب نامه های مرتبط به چاپ می رسد، در پایان هر دوره از بررسی ها به صورت 

رسمی و مکتوب به ناشر گزارش داده می شود.
uضمناً فهرستی از کتاب های مناسب برای دفتر تألیف کتاب های درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی به ویژه برای عرضة 
مستقیم در 50 هزار نمایشگاه در 50 هزار مدرسه فرستاده می شود تا در صورت نیاز از کتاب های مناسب معرفی شدة این 

دبیرخانه خریداری کنند.
u ارسال کتاب از سوی هر یک از پدیدآورندگان اثر، منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده می شود.

uکتاب هایی که توسط مؤلف منتشر شده اند، در این دبیرخانه قابل بررسی هستند و در این صورت گزارش به نام مؤلف صادر خواهد شد.
uکتاب های مناسب، خود به خود در جشنوارة کتاب های رشد حضور می یابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به ارسال 

مجدد کتاب نیست.
u مطابق آیین نامة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی، مصوبه 828 شوراي عالي آموزش و پرورش، کتاب های آموزشی در 
صورتی مجازند وارد آموزشگاه ها شوند، که به عنوان کتاب مناسب شناخته شده باشند؛ و در فهرست کتاب های معرفی شده و 

مورد تأیید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قرار گیرند.
کتاب های ارسالی دورة فنی وحرفه اي و کاردانش باید شامل یک یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد.

uجدول شماره )2(

فراخوان ارسال كتابفراخوان ارسال كتاب
) براي تولید كتاب نامة شماره 14شاخة آموزش فني وحرفه اي و كاردانش ( 
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1     برق                    1. الکترونیک 
                                                     2. الکتروتکنیک

2          بهداشت و كودكیارى 
3              تربیت بدنی  

         1.حسابداری و بازرگانی 
                                                     2. امور اداری 4         حسابدارى و بازرگانی

                                                     3. مالی 
5              علوم تربیتی  

    1. ناوبری
                                                     2. مکانیک موتورهای دریایی6         علوم و فنون دريايی       

                                                     3. الکترونیک و مخابرات دریایی
                   1. ساختمان 

                                                     2. نقشه برداری7   عمران
8               كامپیوتر 

                    1. امور باغبانی 

كشاورزى  9

                                                     2. امور زراعی 
                                                     3. امور دامی 

                                                     4. صنایع غذایی 
                                                     5. ماشین های کشاورزی

10        مديريت خانواده 
1. مکانیک خودرو         

مکانیك  11

                                                     2. ساخت و تولید 
                                                     3. صنایع فلزی
                                                     4. صنایع چوب 

                                                     5. تأسیسات 
                                     

 

گروه هاى آموزشی فنی وحرفه اى و كاردانش- جدول شماره )2(

رديف  گروه آموزشی               رشته / گرايش                     رديف   گروه آموزشی   رشته / گرايش 

 12     مواد

 

                                     6. نقشه کشی عمومی 
                                     7. چاپ

                                     1. صنایع شیمیایی
                                     2. صنایع نساجی 

                                     3. متالوژی
                                     4. سرامیک 

                                     5. سیمان 
                                     6. معدن

                     1. گرافیک 

  13     هنر

                                     2. طراحی 
                                     3. نقاشی 

                                     4. طراحی و دوخت 
                                     5. صنایع دستی 

                                     6. انیمیشن 
                                     7. عکاسی 

                                     8. سینما و نمایش 
                                     9. موسیقی 

                                     10. معماری و نقشه کشی 
                                     11. مرمت و آثار فرهنگی 

                                     12. مجسمه سازی 
                                     13. چاپ دستی 

                                      14. پشتیبانی صحنه 
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  فهرست توصیفي كتاب هاي آموزشي
 مناسب و مرتبط با برنامة درسی
دورة آموزش فني وحرفه اي و كاردانش 
)چاپ اول ـ سال 1392(
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1. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: آتش به جان دشمن )جلد 27(. تهران: سوره مهر، 
1392، 312 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: نمایش نامه، ادبیات نمایشي، نمایش کودك و نوجوان، نمایش عروسکي

* چکیده: »به چه بهایي؟«؛ »میراث گذشتگان«؛ »هفت خواب ترسناك«؛ »در عرصه پرتالطم 
خطر« و »آتش به جان دشمن«. عنوان پنج متن نمایشي است که کتاب حاضر آن ها را در جلد بیست و هفتم 
از مجموعه نمایشگاه های آسان ارائه داده است. این نمایش نامه ها که از متون کهن و جدید ادبیات 
فارسي اقتباس شده اند، عالوه بر تمرینات کالسي رشته هاي هنري، چه به شکل اجراي تئاتر و چه 

حیطه ایده، براي اجرا در مدارس مناسب اند.

2. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: آخرين تابلو )جلد 23(. تهران: سوره مهر، 1392، 272 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: نمایش
* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: نمایش نامه، ادبیات نمایشي، نمایش کودك و نوجوان، نمایش عروسکي

* چکیده: کتابي که پیش رو دارید پنج متن نمایشي را ارائه مي دهد: »فداکاري«؛ »یادگار خانه 
پدري«؛ »آرزوهاي جاهالنه«؛ »حکایت آن صاحِب رمه«؛ »آخرین تابلو«. این نمایش نامه ها که از 
متون کهن و جدید ادبیات فارسي اقتباس شده اند، عالوه بر تمرینات کالسي رشته هاي هنري، چه به 
شکل اجراي تئاتر و چه حیطه ایده پردازی، براي اجرا در مدارس مناسب اند و با پیشنهادهاي خوبي 
براي بازیگري و کارگرداني نمایش و تحلیل کوتاهي درباره آن ها همراه اند. در پایان، نویسنده با انتخاب 
و طرح جمالت مناسب درباره موضوع هر نمایش نامه، مجالي براي شرکت فعال مخاطبان نمایش و 

تعمیق جنبه هاي تربیتي و پرورشي متن فراهم آورده است.
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3. شعاع کاظمی، مهرانگیز. آسیب هاي رواني خانواده. تهران: آواي نور، 1392، 296 ص
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: آسیب هاي رواني خانواده، طالق، خشونت در خانواده، مدیریت خانواده

* چکیده: کتاب حاضر برگرفته از دیدگاه هاي روان شناسي، مشاوره و اسالم به رشته تحریر درآمده 
است و آسیب هاي رواني موجود در خانواده را بازگو مي کند. کتاب در 17 فصل، با جمع بندي جامعي 
تا درمانگران خانواده، به طور  ابعاد آن، تهیه و تدوین شده است  درباره مشکالت رواني و تأکید بر 
همه جانبه به چنین مشکالتي بنگرند. طالق عاطفي، خشونت در خانواده، کودك آزاري در خانواده و 

کودکان استثنایي عنوان هاي بعضي از فصل هاي این کتاب هستند.

4. دنیاي هنر: آشپزي غذاي كودك. اکرم ذاکري. تهران: بین المللی حافظ، 1392، 72 ص
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصیلي: دوم و سوم کاردانش
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رحلي
* كلمات كلیدي: کودکیاري، کودك و والدین، تغذیه کودکان، تهیه غذا براي کودکان

* چکیده: چند عامل مهم براي برنامه ریزي رژیم غذایي کودك وجود دارد که باید موردتوجه قرار 
گیرند: در چه مرحله سني شیر گرفتن شروع شود، چه غذاهایي بخورد و در چه زماني، چگونه غذاها 
را سریع و آسان آماده کنیم طوري که مواد مغذي الزم به بدن کودك برسد. در این کتاب با بیش از 
50 دستورالعمل آشنا خواهید شد که با توضیحات قدم به قدم به والدین آموزش مي دهند که چگونه به 
کودك خود یک وعده غذا بدهند. کتاب داراي پنج فصل با این عنوان هاست: غذاهاي مناسب کودکان 
قبل از شیر گرفتن؛ غذاهاي مناسب کودکان شش تا شش ماه و نیمه؛ غذاهاي مناسب کودکان هفت  تا 
نه ماهه؛ غذاهاي مناسب کودکان نه تا 12 ماهه؛ غذاهاي مناسب کودکان از نوزادي تا زمان راه افتادن.



21دورة آموزش فني و حرفه اي و كاردانش 13

5. وایت، جنیفر. دنیاي هنر: آشپزي فقط با 3 مواد اولیه. اکرم ذاکري. تهران: بین المللی حافظ، 
1392، 60 ص

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصیلي: دوم و سوم کاردانش

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: خشتي

* كلمات كلیدي: آموزش آشپزي، انواع غذا، انواع دسر، انواع ساالد، انواع سوپ

* چکیده: کتاب حاضر، طرز تهیه برگزیده اي از انواع غذاهاي سالم و خوشمزه را به این شرح توضیح 
مي دهد: ساالد پاپایا و زنجبیل؛ طالبي با توت فرنگي گریل شده؛ دانه جو و گردوي برشته شده؛ دسر 
مخلوط تمشک و ماست با جو برشته؛ ساندویچ نان شکالتي؛ موز کباب شده با ماست و عسل؛ و... 
کتاب ضمن ارائه تصویرهاي رنگي زیبا، مواد موردنیاز هر غذا را همراه با روش تهیه آن بیان کرده است.

6. باوي، امید / گودرز، سعید. آموزش تصويري ايلوستريتور. تهران: پرسون، 1392، 288 ص
* گروه آموزشي: رایانه

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: آموزش رایانه، نرم افزار ایلوستریتور، طرح هاي گرافیکي

دو  هر  در  که  است  گرافیک  طراحي  و  ترسیم  قدرتمند  نرم افزار  »ايلوستريتور«  چکیده:   *
سیستم عامل ویندوز و مکینتاش قابل اجراست. ایلوستریتور خود به تنهایی برنامه اي مستقل و جزو 
قدیمي ترین محصوالت شرکت »ادوبي« است. با کمک آن توانایي طراحي هر چیزي، از یک آیکن 
ساده گرفته تا یک طراحي سنگین و چندالیه را خواهید داشت. این کتاب در 14 فصل، خوانندگان را 
با محیط نرم افزار ایلوستریتور، نحوه ایجاد یک سند و تنظیم امکانات نمایشي، چگونگي کار با اشیا و 
ترسیمه ها، روش به کارگیري و مدیریت رنگ ها، تنظیم خصوصیات زمینه و خط دوره، نحوه کار با نقاط 
و مسیرهاي برداري، چگونگي کار با الیه ها، حروف و متن، روش کار با تصویرها و سبک هاي گرافیکي، 
و اعمال و تنظیم افکت ها، چگونگي رسامي و نقاشي و کار با سمبل ها در ایلوستریتور، و گرفتن چاپ 
و خروجي از اسناد آشنا مي کند. این نرم افزار، به عنوان بخشي از بستة )پکیج( طراحي گرافیک حرفه اي 
شرکت ادوبي ارائه مي شود تا در سایة تعامل با این نرم افزارها، طراحي و ایجاد طرح هاي گرافیکي براي 
انتشار روي کاغذ، انتشار در صفحات وب، تلفن هاي همراه و دیگر محیط هاي الکترونیک با سهولت 

بیشتري انجام پذیرد.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي 22

7. حاجیلري، رمضانعلي. آموزش تعمیر لوازم گازسوز. تهران: صفار، 1392، 200 ص
* گروه آموزشي: مکانیک

* گرايش / رشته: تأسیسات
* پاية تحصیلي: دوم و سوم کاردانش

* مخاطب: هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش تعمیر لوازم گازسوز، مشعل، سیستم حرارت مرکزي آبي، روش هاي انتقال 
گرما، اتصاالت لوله، انواع گازهاي سوختي

* چکیده: در جهان امروز تأمین آسایش و رفاه زندگي ازجمله آرزوهاي بشر است که فراهم ساختن 
از فناوري هاي جدید و  با استفاده  امر  این  از آن ها محسوب مي شود.  گرما و دماي مطلوب یکي 
به کارگیري تأسیسات حرارتي و برودتي در طراحي و اجرا تحقق مي یابد. در فراهم ساختن گرما و تهویه 
مطبوع این عوامل مدنظرند: کنترل دما، کنترل رطوبت، جابه جایي هوا و پاکیزگي هوا. در این کتاب 
سعي شده است مطالب به صورت ساده و روان بیان شوند تا عالقه مندان بتوانند نکات آموزشي آن را در 
شش بخش به این شرح فراگیرند: تعاریف فیزیکي؛ لوله و اتصاالت آن ؛ اصول کار لوازم گازسوز؛ مشعل؛ 
سیستم حرارت مرکزي؛ روش محاسبه تجهیزات شوفاژ ساختمان. ضمناً مخاطبان نمونه سؤاالت 

چهارگزینه اي رشته تعمیر آبگرمکن دیواري را در بخش هفتم این کتاب مي یابند.

8. موسوي جزایري، محمدوحید. آموزش خواندن و خوشنويسي در دست نوشته هاي خط 
كوفي اولیه. تهران: کتاب آبان، 1392، 252 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: گرافیک

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: خشتي
* كلمات كلیدي: آموزش خوش نویسي، خط کوفي، نگارش قرآن، تمدن اسالمي

* چکیده: در تاریخ خوش نویسي اسالمي، خط كوفي، اولین خطي است که براي نوشتن قرآن به کار 
رفت این خط در طول سه قرن آغازین دوره اسالمي، خط ویژة نگارش قرآن بوده است. خط کوفي 
به صورت عیني به وحي الهي، به اولین انتشار قرآن در جهان، و حتي پي ریزي تمدن اسالمي مربوط 
مي شود. کتاب حاضر، نه تنها کتابي کاربردي و آموزشي، بلکه کتابي براي مشاهده است. به بیان دیگر، 
کتاب تصویري از هنر را انعکاس مي دهد که تحوالت غربي و جدید هنر آن را به فراموشي سپرده و 
یا از بین برده اند. یکي از ویژگي هاي این کتاب آن است که در نوع خود، به مطالعات نسخه شناسي 
نیز کمک مي کند. به عالوه، خواندن و خوش نویسي از دست نوشته هاي خط کوفي را به عالقه مندان 

آموزش مي دهد.
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9. هادینات، برندا. آموزش طراحي For DUMMIES. مهرداد مجیدي. تهران: آوند دانش، 
1391، 333 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: طراحي

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: آموزش هنر، آموزش طراحي، سایه زدن، طراحي سه بعدي، پرسپکتیو، نور در 

طراحي، طراحي انسان، طراحي حیوان

* چکیده: این کتاب بر آموزش اصول اولیه طراحي براي هنرجویان تازه کار تمرکز دارد و مهارت هاي 
تکنیکي قوي را که براي طراحي نیاز است به هنرجویان مي آموزد. در این کتاب، موضوعات بر اساس 
نیاز عالقه مندان و به گونه ای محرك و الهام بخش افکار و پیشرفت دهنده خالقیت تنظیم شده است. در 
بیشتر صفحات کتاب، اطالعات مفیدي درباره لوازم طراحي خواهید یافت. بیش از 300 تصویر در این 
کتاب به چشم مي خورد که مرتبط با متن و براي کمک به درك بهتر موضوع گنجانده شده اند. وجود 
تصویرهاي سرگرم کننده، از ویژگي هاي بارز این کتاب است که حتي درك دشوارترین موضوعات کتاب 
را جالب و لذت بخش کرده اند. این کتاب در ابتدا به هنرجو کمک مي کند که با طراحي، احساس راحتي 
داشته باشد. پس ازآن، از اصول اولیه خرید وسایل تا طرز نگه داشتن مداد در دست و ترسیم خط راست 

تا اجراي سایه زدن را به او مي آموزد. کتاب در پنج بخش و 24 فصل تدوین شده است.

10. قاسم نژاد، مه پري. آموزش گام به گام و سیستماتیك شنا براي كودكان و نوجوانان. 
تهران: ورزش، 1392، 168 ص
* گروه آموزشي: تربیت بدنی

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: آموزش شنا، شیرجه، تربیت بدنی

* چکیده: کتاب حاضر، کتابي کاربردي است که بر اساس آموزش گام به گام و باهدف یادگیري شنا 
در کمتر از 45 ساعت طراحی شده است. این کتاب راهنماي روش تدریس ویژة معلمان ورزش است. 
همچنین با توضیحات ساده و معني دار، همه عالقه مندان را راهنمایي مي کند. این کتاب مهارت هاي 
شناهاي کرال سینه و کرال پشت را به  صورت مجزا آموزش داده است و به دوستداران شنا، سرخوردن، 

شنا کردن زیرآب، پریدن در آب و در عمیق شنا کردن را یاد مي دهد.
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11. عفراوي ، بهرام. آنچه طراحان گرافیك و ناظران چاپ مي دانند. تهران: کتاب آبان، 
1392، 208 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: گرافیک

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش هنر، آموزش طراحي، چاپ، فرم بندي چاپي، لیتوگرافي، صحافي

* چکیده: طراحان و ناظران چاپ باید اطالعات خود را به روز کنند. هر روز شاهد ظهور امکان 
چاپي جدیدي هستیم که هرکدام از آن ها ویژگي خاص خود را دارد و کنترل و مراقبت هاي خود را 
مي طلبد. بنابراین طراحان قبل از آنکه شروع به طراحي کنند، باید شیوه چاپ را نیز مدنظر داشته باشند 
و محدودیت هاي آن را بشناسند. آنچه در این کتاب بررسی شده، گوشه اي از مشکالتي است که امکان 
دارد در فرایند طراحي تا چاپ اتفاق بیفتد. حل چنین مشکالتي به روز شدن اطالعات و آموزش هاي 
پي درپي طراحان و گرافیست ها را مي طلبد. در 11 فصل این کتاب تالش شده است، همه موارد الزم 
و خطاهایي که ممکن است طي مراحل طراحي تا چاپ یک کار به وجود آیند، بررسي شود؛ مباحثي 
همچون فرم بندي چاپي، رنگ در طراحي، لیتوگرافي، صحافي، ارزیابي کار چاپي و محاسبه هزینه هاي 

کار چاپي، اهم عنوان هاي این کتاب هستند.

12. دولت آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: آهاي صبح شده )جلد 9(. تهران: سوره مهر، 
1392، 288 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: نمایش نامه، ادبیات نمایشي، نمایش کودك و نوجوان، نمایش عروسکي

* چکیده: کتاب با مقاله »ضرورت وجود متون نمایشي مناسب از حیث جنسیت و دوره تحصیلي 
در مدارس« آغاز مي شود و در ادامه با راهکارهاي ساده به پرسش هاي بنیادیني در مورد چگونگي 
انتخاب نقش، چگونگي تمرینات بازیگري و نظارت فني بر روند آن، چیستایي خواندن و تحلیل نقش 
نمایش نامه، ضرورت انتخاب شیوه مناسب اجرا، چگونگي صحنه پردازي اجرایي مناسب براي نمایش 
عروسکي، و استفاده از فضاي کالس به این منظور پاسخ مي دهد. پنج متن نمایشي ارائه شده در این 
کتاب عبارت است از: »دشت بزرگ مال کیه؟«؛ »آهاي صبح شده«؛ »چشم هایت را بگشا«؛ »به، به ، 
به چه باغي!«؛ »خیلي ساده اي همسایه!«. این نمایش نامه ها که اقتباسي از متون کهن و جدید ادبیات 
فارسي هستند، عالوه بر تمرینات کالسي رشته هاي هنري، براي اجرا در مدارس هم مناسب اند. در 
پایان، نویسنده با انتخاب و طرح جمالت مناسب درباره موضوع هر نمایشنامه ارائه شده، مجالي براي 

شرکت فعال مخاطبان نمایش و تعمیق جنبه هاي تربیتي و پرورشي متن فراهم آورده است.
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13. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: آيا نمك خدا را خورده اي؟)جلد 20(. تهران: 
سوره مهر، 1392، 264 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: تئاتر و نمایش، نمایش نامه هاي عروسکي، نمایش در کالس

* چکیده: جلد بیستم از مجموعه »نمایش نامه هاي آسان« شامل پنج نمایش نامه است: »گلدان خالي، 
نترس مراقبم، من کلوچه بیشتري مي خواهم، آیا نمک خدا را خورده اي؟ و کاشکي شنا بلد بودیم«. این 
اثر همان طور که از نامش پیداست، در قالبي ساده و روان، پنج داستان را که از آثار ادبي کهن ایران 
الهام گرفته اند، روایت مي کند و در خالل آن ها، نکاتي اخالقي و اجتماعي مانند ضرورت رعایت عدالت، 

عاقبت اندیشي، راست گویي، حفظ حرمت همسایه و... را به تصویر مي کشد.

14. اگین، برنت / جت ویگ، شرین. ابر غذاها For DUMMIES. سارا کاظمي منش. تهران: 
آوند دانش، 1392، 132 ص

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* گرايش / رشته: 0

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: ابر غذاها، پرهیز غذایي، خواص غذاها، آماده کردن غذا، کنترل وزن

* چکیده: نیروي غذاها در یاری رساندن یا صدمه زدن به بدن بسیار خارق العاده عمل مي کند. همه ما 
بیماراني را دیده ایم که با دست کشیدن از عادت هاي بدخوري و یا پرخوري و روي آوردن به غذاهاي 
سالم و کم خوری، در وضعیت تندرستي خود بهبود چشم گیري ایجاد کرده اند. این کتاب به خوانندگان 
مي آموزد که به چه غذاهایي نیازمند هستند، غذاهاي مزبور ازنظر علمي چه خواصي دارند، و چگونه 
مي شود آن ها را آماده کرد. همچنین در این کتاب عالقه مندان یاد مي گیرند: خوراکي هاي بسیار سالمي 
را خریداري و آماده کنند؛ عادت هاي غذایي را بهبود بخشند؛ نیرو را افزایش و وزن را تحت کنترل 

درآورند؛ از بیماري ها پیشگیري کنند؛ از هزینه هاي گزاف درماني بپرهیزند.
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15. ماندگاري، عبدالکریم. ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیري سطح مخازن. تهران: قدیس، 
1391، 542 ص

* گروه آموزشي: مکانیک
* گرايش / رشته: تأسیسات

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: ابزار دقیق، اندازه گیري سطح، سنجش دما، سنسور، سیستم حباب هوا

* چکیده: امروز کاربرد ابزار دقیق در کارخانه ها و فرایندهاي متنوع صنعتي به وفور دیده مي شود. 
گستردگي و تنوع ابزار دقیق، یادگیري کار با آن ها را دشوار و زمان بر کرده است. از ابزار دقیق عمومًا 
براي اندازه گیري چهار پارامتر دما، فشار، سطح و فلو استفاده مي شود. در این کتاب که آن را در 23 
فصل مي خوانید، انواع روش ها و تجهیزات اندازه گیري سطح مخازن، تانک ها و مواد انباشته شده معرفي 
مي شوند. به عالوه، اصول عملکرد، موارد استفاده، نحوه نصب، مزایا، معایب و محدودیت هاي کاربرد 
 Aspen« هر روش به تفصیل توضیح داده مي شوند. در انتهاي کتاب نیز نحوه کار با نرم افزارهاي
BUSHEI« و »Aspen SLOSH« توضیح داده شده است. توسط این دو نرم افزار مي توان وسیله 

مناسب را به صورت کاماًل حرفه ای انتخاب کرد.

16. بري، مارك. اثرات نامطلوب تدريس خصوصي. حسن ستایش. تهران: آواي نور، 1392، 
128 ص

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز، کارشناس

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: اثرات نامطلوب تدریس خصوصي، یاددهي و یادگیري، آموزش وپرورش، مقایسه 

آموزش در کشورها

* چکیده: تدریس خصوصي پدیده مهمي در برخي از ممالک آسیاي شرقي، مخصوصاً ژاپن، کره 
و تایوان بوده است. در کشورهاي دیگري مثل مصر، مالتا، روماني و هندوستان نیز بیش از یک سوم 
دانش آموزان مدام در کالس هاي خصوصي شرکت مي کنند. علي رغم اینکه تدریس خصوصي مي تواند 
نتایج مثبتي مانند بهبود یادگیري دانش آموزان، فراهم شدن زمینه فعالیت هاي سازنده در ساعات خارج 
از مدرسه و تأمین درامد و شغل براي معلمان به دنبال داشته باشد، از تبعات منفي نیز مبرا نیست. اختالل 
در برنامه درسي، فشار بر دانش آموزان کم سن وسال، تشدید نابرابري هاي اجتماعي، و سوءاستفاده برخي 
معلمان از دانش آموزان خود، پاره اي از تبعات منفي تدریس خصوصي است. در کتاب حاضر، مخاطب 
در آغاز با ماهیت، میزان و علل تدریس خصوصي در کشورها آشنا مي شود. آنگاه به ترتیب جنبه هاي 
آموزشي، اجتماعي و اقتصادي این پدیده را مطالعه مي کند و ابعاد تأثیر چنین آموزشي را مي شناسد. 
نویسنده کتاب در ادامه، ضمن اینکه انواع مختلف موقعیت هاي تدریس خصوصي را مرور مي کند، به 

نظام هاي موجود در موریس، سنگاپور، تایوان و کره مي پردازد.
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 .Advanced PowerPoint ایران. ارائه مطالب پیشرفته ICDL 17. گروه مؤلفین بنیاد
تهران: مدرسه، 1392، 120 ص

* گروه آموزشي: رایانه
* پاية تحصیلي: دوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش کار با رایانه، ICDL، آموزش رایانه، پاورپوینت

 ،»ICDL چکیده: جلد دوم از مجموعه »کتاب هاي آموزش استاندارد بین المللي برنامه درسي *
کار با نرم افزار پاورپوینت را در سطح پیشرفته شرح مي دهد. به کمک این کتاب کاربر مي تواند کار 
ویرایش، قالب بندي، طراحي و تنظیمات یک مطلب را در سطح باالتري انجام دهد. همچنین کاربر 
از این کتاب، فن های موردنیاز براي تولید و اجراي موفق ارائه مطلب را مي آموزد. طراحي، افکت هاي 
زمینه، واردکردن متن، زمینه اشیا، مرتب کردن اشیا، تبدیل کردن تصویرها، برش و ویرایش تصویر، 
ایجاد فلوچارت و ویرایش آن، تنظیم نمایش اسالید، لینک کردن متن و... برخي از عنوان هاي این 

کتاب هستند.

18. سعیدي، مهدي. از خط تا خط. تهران: آبان، 1392، 350 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: گرافیک
* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: پوستر، نمایشگاه پوستر، گرافیست هاي معاصر ایران

* چکیده: کتاب »از خط تا خط« حاوي منتخبي از آثار مهدي سعیدي است. از ویژگي هاي این 
اثر، هنر خوش نویسي است که در پوسترها به وضوح قابل رؤیت است. در این کتاب شاهد آن هستیم که 
سعیدي حروف فارسي را در قالب پرندگان نوشته و مجموعه اي از آالت موسیقي را طراحي کرده است. 
همچنین، پوسترهاي زیادي در این کتاب ارائه شده اند که همه آن ها از نمایشگاه هاي متفاوت کشورها 
انتخاب شده اند. عنوان هاي برخي از این پوستر عبارت اند از: و خدا انسان را آفرید؛ کتاب کودك؛ سال 
نو مبارك باد؛ با همه حیوانات مهربان باشیم؛ نژادپرستي روح انسان را له مي کند. این کتاب در 356 

صفحه، پوسترهاي رنگي متفاوتي را عرضه مي دارد و به گرافیست ها معرفي مي کند.
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19. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: از صمیم قلب )جلد 28(. تهران: سوره مهر، 1392، 
304 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: نمایش نامه، ادبیات نمایشي، نمایش کودك و نوجوان، نمایش عروسکي

* چکیده: کتاب »از صمیم قلب« از مجموعه نمایش نامه هاي آسان است که اطالعات مناسبي 
درباره انواع عروسک هاي نمایشي، طرز ساخت، محدودیت ها و توانمندي ها در اختیار هنرآموز و هنرجو 
مي گذارد. این کتاب شامل پنج نمایش نامه به این شرح است: »خیلي سخته!«؛ »عاقبت به خیر«؛ »دعوا 
تمام شد«؛ »وقت گل نِي!«؛ »از صمیم قلب«. این نمایش نامه ها که از متون کهن و جدید ادبیات 
فارسي اقتباس شده است، عالوه بر تمرینات کالسي رشته هاي هنري، چه به شکل اجراي تئاتر و چه 

حیطه ایده پردازی، براي اجرا در مدارس مناسب اند.

20. ایسن، کووس / استیور، روزلین. اسکچینگ )اصول پایه طراحي، اسکچ و راندو در طراحي 
صنعتي(. زویا نوروزي. تهران: کتاب وارش، 1392، 200 ص

* گروه آموزشي: مکانیک
* گرايش / رشته: ساخت و تولید، نقشه کشی عمومي

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رحلي
* كلمات كلیدي: آموزش هنر، آموزش طراحي، طراحي صنعتي، اسکچینگ، راندو

* چکیده: »اسکچینگ« مفهومي است که هر طراح و هر انسان براي »روند مدار کردن تفکر« 
و به نتیجه رسیدن از آن استفاده مي کند. طراح با اسکچ زدن یا )طرح زدن( فکر مي کند، ایده هایش را 
پیاده مي سازد و توسعه مي دهد، و مهم تر از همه آن ها را ثبت مي کند. اسکچینگ، پندار و گفتار طراح و 
نحوه دید او را مشخص مي کند. کتاب حاضر مي تواند ادامه کتاب »اصول اسکیس و فن های راندو در 
طراحي صنعتي« در نظر گرفته شود و به صورت یکپارچه در آموزش ترسیم مورداستفاده قرار گیرد. این 
کتاب چگونگي به وجود آمدن ترسیم را نشان مي دهد. اسکچینگ و مراحل طراحي، روش ترسیم، زاویه 
دید، حالت رنگ و مواد، اسکچینگ حسي و زمینه محصول، عناوین اصلي کتاب هستند. اسکچینگ 

مي تواند بخش عمده اي از فرایند طراحي را ثبت کند.
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21. فارسي، طیبه / واحد پرست، شیما. اسکیس و راندو در 13 فصل. تهران: فرهنگسراي 
میردشتي، 1391، 304 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: معماري و نقشه کشی

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: بیاض
* كلمات كلیدي: آموزش اسکیس و راندو، انواع خط، انواع رنگ، ترکیب رنگ، پرسپکتیو، شیب بندي

* چکیده: خط مهم ترین عنصر بصري در طراحي است که در زیبایي و قابل قبول بودن اسکیس ها 
و کروکي ها و حتي راندوهاي ماژیکي، تأثیر بسزایي دارد. اسکیس یا راندو، بنا به نوع خطوط به کاررفته 
در آن، ممکن است قوي یا بي حوصله، و اثري ارزشمند و قابل قبول یا فاقد ارزش هنري باشد. اولین 
و مهم ترین گام در یادگیري اسکیس، کروکي و راندو، مهارت یافتن در ترسیم خطوط قوي و صحیح 
است. کتاب حاضر به گونه ای کاربردي، به صورت خودآموز و به سبک آموزش گام به گام در 13 فصل 
نگارش یافته است. فصل اول عالقه مندان را با انواع خط، نحوه به دست گرفتن قلم، نحوه ترسیم خطوط 
مدادي، انواع هاشور و کاربرد آن ها، آشنا مي سازد. در فصل هاي دوم، سوم و چهارم کاربرد رنگ و انواع 
رنگ ها و ترکیب آن ها، راندو و تکنیک هاي آن و استفاده از طبیعت و انواع بافت ها شرح داده شده است. 
مصالح، عالئم گرافیکي، فونت، مبلمان، ماشین، فیگور و پالن، نما و برش، پرسپکتیو و شیب بندی، 

عنوان هاي اصلي فصل هاي پنجم تا سیزدهم هستند.

22. جعفري، امین / ملکي، سلما / حسین زاده، فاطمه. اصول طراحي دانشکده معماري. تهران: 
طحان، 1392، 144 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: معماري و نقشه کشی
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: خشتي
اقلیم در  تأثیر  دانشکده،  ایران، معماري  تاریخچه معماري  آموزش معماري،  * كلمات كلیدي: 

معماري، معماري جهان

* چکیده: یکي از بازتاب هاي بحران هویت درزمینه فعالیت هاي هنري، عرصه معماري و ساخت وساز 
است. ساخت وساز معمارانه در کشور ما در حال گذر از دوران سخت بحران هویت است و تمام توان 
خویش را در جهت تسریع گذر از این دوران و ورود به دوران خودیابي شکوفایي فرهنگي به کار گرفته 
است. شناخت مسئله طراحي در دانشکده معماري، نیازمند شناخت ماهیت معماري و آموزش آن از 
ابعاد گوناگون و شناخت فضا از منظر روان شناسي تربیتي محیطي در جهت آموزش است. حاصل این 
شناخت، مفاهیم و مباني نظري طرح را پدید مي آورد. کتاب حاضر، که در حوزة معماري انتشاریافته، 
به شناخت مسئله طراحي دانشکده معماري پرداخته و در پنج فصل به ابعاد گوناگون شناخت فضاي 
معماري اشاره کرده است: دانشکده هنر و معماري در ایران و جهان؛ مباني نظري؛ ضوابط و استاندارد؛ 
ساختمان آموزشي در اقلیم هاي مختلف؛ ارزیابي و بررسي نمونه هاي داخلي و خارجي فضاي معماري.
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23. محمدي بوساري، محمد. اصول و مباني تعمیر و نگهداري خودروي L90. تهران: راه 
نوین، 1391، 880 ص

* گروه آموزشي: مکانیک
* گرايش / رشته: مکانیک خودرو

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
L90 لوازم خودرو ،L90 كلمات كلیدي: آموزش مکانیک خودرو، خودروي *

* چکیده: مشخصات عمومي خودروي L90، شناسایي موتور و روش نگهداري و تعمیر آن، شناسایي 
و ABS، سیستم سوخت رساني  معمولي  ترمز  فرمان، سیستم  تعلیق، سیستم  گیربکس، سیستم 
انژکتوري و شناسایي دستگاه هاي الکتریکي و روش نگهداري و تعمیر آن ها، اطالعاتي درباره خودروي 
L90 هستند که مؤلف این کتاب مجموعه آن ها را تحت عنوان »اصول و مباني تعمیر و نگهداري 
خودروي L90« در اختیار خوانندگان قرار مي دهد. در ابتداي هر مبحث اصول و مباني آن، مشتمل بر 

تئوري و مطالب علمي، بیان شده است.

24. محمدي بوساري، محمد. اصول و مباني تعمیر و نگهداري خودرو ي ريو. تهران: راه 
نوین، 1392، 638 ص

* گروه آموزشي: مکانیک
* گرايش / رشته: مکانیک خودرو

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: آموزش مکانیک خودرو، خودروي ریو، تعمیر و نگهداري ریو

* چکیده: خودروي »ریو« با داشتن تجهیزات الکترونیکي پیشرفته اي مانند سیستم ضد سرقت، 
سیستم کولر هوشمند، سیستم سوخت رساني و جرقه زني، داراي سیستم هاي مکانیکي پیشرفته اي مانند 
سیستم دومیل سوپاپ رو و چهار سوپاپ در هر سیلندر بوده که به خودرو راندمان حجمي قابل قبول 
و شتاب خوبي بخشیده است. براي باز و بسته کردن، تعمیر یا تعویض اجزا و قطعات الکتریکي و 
الکترونیکي در چنین خودروهایي، به دانش و شناخت اولیه نیاز است. کتاب حاضر که آن را در هفت 
بخش مي خوانید، اطالعات مفیدي درزمینه عملکرد سازوکارها، اصول و مباني سیستم ها و ابزار و 
تجهیزات عیب یابي، به خوانندگان داراي خودروي ریو مي دهد. کتاب کوشیده است که قبل از شروع 
هر فصل، اصول و مباني ناظر بر محتواي آن فصل را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد و سپس روش باز 
کردن و بستن و عیب یابي قطعات را آنالیز کند. درنهایت هم روش تعویض قطعه و گشتاور بستن با 

مقدار نیز توصیه شده است.
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25. خسروي،  معصومه / استوار، زهره / اعظمي، سعید. اضطراب امتحان و راهبرد هاي مقابله 
با آن. تهران: علم، 1391، 242 ص

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز، مشاور، کارشناس، مربي کودك
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: اضطراب امتحان، راهبردهاي مقابله با اضطراب

* چکیده: اضطراب امتحان نوعي دل شوره است که با عالئم روان شناختي آن را تشخیص مي دهند. 
اضطراب مزبور در کودکان عالئمي نظیر تعریق زیاد، تند شدن ضربان قلب و گرفتگي عضالت، سردرد، 
شکم درد، اشکال در تمرکز، تحریک پذیري و عصبانیت را نشان مي دهد. در کل مي توان عالئم اضطراب 
را به چهار گروه شناختي، عاطفي، رفتاري و فیزیولوژیکي تقسیم کرد عملکرد اصلي این عالئم، به وجود 
آوردن پاسخ هاي تطابقي در موقعیت هاي خطرزاست. در فصل اول کتاب، مفهوم اضطراب و عالئم 
آن و همچنین انواع اضطراب، سازوکار شکل گیري اضطراب در بدن، اضطراب در کودکان و نوجوانان، 
رویکرد نظري اضطراب و سبب شناسي اضطراب تشریح شده است. در فصل هاي دوم و سوم، اضطراب 
آموزشگاهي و انگیزه و اضطراب امتحان بیان شده است. رویکردها و شیوه هاي درماني کاهش اضطراب 
امتحان و راهبردهاي مقابله با اضطراب امتحان، موضوعاتي هستند که خوانندگان آن ها را در فصل هاي 
چهارم و پنجم مي خوانند. درمجموع، این کتاب راهنماي خوبي است تا خوانندگان در روزهاي پیش و 

هنگام برگزاري امتحان در مقابله با اضطراب امتحان توفیق یابند.

26. نویفرت، ارنست. اطالعات معماري )نویفرت 2013(. روزبه احمدي نژاد، متینه کشاورز. تهران: 
طحان، 1392، 574 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: معماري و نقشه کشی
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: رحلي
ساخت،  مدیریت  معماري،  طراحي  در  مدیریت  معماري،  و  طراحي  آموزش  كلیدي:  كلمات   *

ساختمان هاي مرتفع

* چکیده: کتاب »اطالعات معماري، نویفرت 2013« ارزشمندترین و مهم ترین مرجع معماري براي 
عالقه مندان و دانش پژوهان این رشته است. این کتاب حاوي اطالعات ارزشمندي در خصوص استانداردهاي 
طراحي در دو بخش است: یکي ابعاد اجزا و عناصر شکل دهنده فضا و دیگري کاربري هاي گوناگون که 
فضا و یا مجموعه هاي مذکور را شکل مي دهند. همواره گام اول، طراحي یک فضا، آگاهي از اجزاي آن فضا 
و اندازه هاي استاندارد آن بر اساس ابعاد بدن انسان است و نیاز به دانش این موضوع، موجب شکل گیري 
این کتاب شده است. درمجموع این کتاب را مي توان به چهار بخش عمده تقسیم کرد که سرفصل آن ها 
عبارت اند از: 1. عالئم اختصاري و ضروریات نقشه کشي و..؛ 2. مباني و اصول طراحي، شامل ساختمان پایدار، 
مدیریت منابع، مرمت و نوسازي، مدیریت طراحي و ساخت و..؛ 3. تعاریف و استانداردهاي اجزا و عناصر 
معماري شامل فنداسیون، دیوار، دال هاي کف، بام، پنجره ها، شیشه و..؛ 4. کاربري و فضاهاي گوناگون 
و استانداردها و ضوابط کلي حاکم بر آن ها که ازجمله این موارد مي توان به ضوابط طراحي دانشگاه ها، 

مهدکودك ها، ساختمان هاي مرتفع مسکوني، اداري و تجاري، بیمارستان، اماکن ورزشي و.. اشاره کرد.
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27. فتوت کریمي، رضا. الفباي مديريت و سرپرستي سازمان. تهران: سخنوران، 1391، 48 ص
* گروه آموزشي: حسابداري و بازرگاني

* گرايش / رشته: امور اداري
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: آموزش مدیریت، سرپرستي سازمان، سازمان دهي سازمان، مدیریت مواد

* چکیده: »سازمان« یک ساختار هماهنگ شده و آگاهانه است که در آن فعالیت ها به صورت 
بنیادي و مداوم براي رسیدن به هدف کلي یا مجموعه اي از هدف ها جریان دارد. »مديريت« فرایند 
به کارگیري مؤثر و کارآمد منابع مادي و انساني در برنامه ریزي، سازمان دهي، بسیج منابع و امکانات، 
هدایت و کنترل است که براي دستیابي به اهداف سازماني و بر اساس نظام ارزشي موردقبول، صورت 
مي گیرد. کتاب »الفباي مدیریت و سرپرستي سازمان«، ضمن تعریف و شرح معنا و مفهوم دو واژة 
مدیریت و سازمان، مباحثي همچون انواع سازمان، مباني سازمان دهي سازمان، انگیزش کارکنان، ایمني 
و حفاظت فني، کارسنجي و روش سنجی، کنترل موجودي، وظایف مدیریت مواد، کنترل کیفیت و 
بهره وري را شرح داده است. کتاب با ارائه جدول و نمودارهاي آماري، مفاهیم متني خود را نیز تکمیل 

کرده است.

28. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: امروز يك روز ديگه است )جلد 11(. تهران: 
سوره مهر، 1392، 288 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: نمایش نامه، ادبیات نمایشي، نمایش کودك و نوجوان، نمایش عروسکي

* چکیده: کتاب پیش رو پنج متن نمایشي را به این شرح ارائه مي دهد: »امروز یک روِز دیگه 
است«؛ »سبز علی مهربونه!«؛ »دریا خاشاك نمي پذیرد«؛ »حتماً راهي هست«؛ »بهاي دزدي«. این 
نمایش نامه ها که از متون کهن و جدید ادبیات فارسي اقتباس شده اند، براي اجرا در مدارس مناسب اند و 
با پیشنهادهاي خوبي براي بازیگري و کارگرداني نمایش و تحلیل کوتاهي درباره آن ها همراه شده اند. 
در پایان، نویسنده با انتخاب و طرح جمالت مناسب درباره موضوع هر نمایش نامه، مجالي براي شرکت 

فعال مخاطبان نمایش و تعمیق جنبه هاي تربیتي و پرورشي متن فراهم آورده است.
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29. جغتایي، مریم. انتخاب جنسیت فرزند پیش از بارداري. مشهد: پرستاران جوان، 1391، 60 ص
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: آموزش خانواده، مدیریت خانواده، تعیین جنسیت

* چکیده: اگر به اطرافمان نگاهي بیندازیم، متوجه مي شویم که زوج هاي زیادي خواهان انتخاب 
جنسیت فرزندشان هستند. امروزه با استفاده از دانش پزشکي، زیست شناسي و علم تغذیه مي توان 
جنسیت فرزند را انتخاب کرد. این کتاب که موضوعاتي چون: سازوکار تعیین جنسیت جنین، روش 
تغذیه اي، روش تعیین زمان، روش سن مادر و... را شرح مي دهد، خوانندگان را راهنمایي مي کند که با 
روش هاي علمي و کاربردي، و آسان و قابل اجرا در منزل جنسیت دلخواه فرزندشان را پیش از بارداري 

تعیین کنند.

30. بوسکو، جیمز اس / گوستاوسون، ویلیام اف. اندازه گیري و ارزشیابي در تربیت بدنی. 
غالمرضا سراج زاده. تهران: بامداد کتاب، 1392، 244 ص

* گروه آموزشي: تربیت بدنی
* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: رحلي

* كلمات كلیدي: آموزش تربیت بدني، اندازه گیري و ارزشیابي

دارند،  آن سروکار  با  همواره  ورزش  معلمان  به ویژه  آموزگاران  که  ازجمله مشکالتي  * چکیده: 
را سازمان دهي کرد.  آن ها  باید  است که  و محاسبه عملکردهایي  گوناگون  اطالعات کمي  وجود 
کتاب »اندازه گیري و ارزشیابي در تربیت بدني«، ضمن محاسبه عملکردها و امتیازات آزمون ها، و نیز 
اندازه گیري ابعاد در آموزش تربیت بدني، مجموعه اطالعاتي را که معلمان باید در این زمینه به آن ها 
توجه داشته باشند، ارائه داده است. کتاب در 13 بخش مهم ترین اطالعات اندازه گیري و ارزشیابي در 
تربیت بدني را بیان مي کند. ضرورت به کارگیري آزمون ها، آزمون هاي سنجش قابلیت حرکتي ویژه 
)قدرت، توان، چابکي، تعادل، استقامت عضالني، و استقامت قلبي ـ عروقي و تنفسي(، آزمون هاي 
سنجش مهارت هاي ورزشي )شامل رشته هاي ورزشي انفرادي و دونفره، و رشته هاي ورزشي قدیمي( 
بخشي از عنوان هاي این کتاب هستند که مؤلفان با توجه به به کارگیري آزمون در برنامه هاي درسي 

تربیت بدني، اقدام به تدوین آن کرده اند.
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31. ابناء رودحله، فرانک. انگل شناسي و بیمارى هاى انگلي. کرج: ملرد، 1392، 72 ص
* گروه آموزشي: کشاورزي

* گرايش / رشته: امور دامي
* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: بهداشت دام، دامداری، انگل شناسي، بیماري هاي انگلي، انگل هاي کرمي

* چکیده: انگل شناسي علم پرداختن به موجودات زنده اي است که براي به دست آوردن غذا، 
به طور موقت و یا دائم در سطح خارجي یا داخل بدن موجودات زنده دیگر زندگي مي کنند. انگل هاي 
دام به سه گروه عمده انگل هاي داخلي، خارجي و خوني تقسیم مي شوند. کتاب حاضر ضمن ارائه 
مطلب در شرح انگل هاي دام، به انگل هاي کرمي نشخوارکنندگان شایع در ایران و روش هاي کنترل 

و پیشگیري از بیماري هاي انگلي مي پردازد.

32. فرخ زاده، محمد / حیدري، علی اکبر. ايستايي 2. تهران: فاطمي، 1392، 180 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: معماري و نقشه کشی
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: خشتي
* كلمات كلیدي: آموزش معماري، ایستایي، مقاومت مصالح، بارگذاري، سازه هاي فلزي و بتني

* چکیده: تدوین آیین نامه هاي بارگذاري گامي مهم است که در جوامع مهندسي برداشته شده تا 
معیارهایي براي یافتن بارهاي وارد بر ساختمان پیش از طراحي و اجرا، در اختیار مهندسان قرار گیرد. 
»آیین نامه بارگذاری« و »زلزله« اولین مباحثي هستند که این کتاب در صفحات اولیه خود براي 
خوانندگان تشریح مي کند. کتاب با بیاني جامع و مفید به چهار مبحث بارگذاري، مقاومت مصالح، 
سازه هاي فلزي، و سازه هاي بتني مي پردازد. این مباحث مرجعي مناسب براي درس هاي ساختمان، 
عناصر و جزئیات در دوره هاي کارشناسي به باال هستند. این کتاب با خالصه اي از جمع بندي هر فصل 

تحت عنوان »هدف هاي رفتاري«، آموز ه هاي خوانندگان را موردسنجش قرار مي دهد.
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33. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: اين خونه ديگه موش نمي خواد )جلد 19(. 
تهران: سوره مهر، 1392، 320 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: آموزش هنر، آموزش تئاتر و نمایش، نمایش عروسکی، نمایش نامه.

* چکیده: جلد نوزدهم از مجموعه »نمایش نامه هاي آسان« شامل پنج نمایش نامه مي شود: »من 
از تیغات بدم میاد، این خونه دیگه موش نمي خواد، ارزان فروش، زندگي چیه؟ و با هم بیاین تماشا«. 
در این کتاب، نویسنده با الهام گرفتن از ادبیات کهن ایران و با زباني ساده و کودکانه، مسائلي مانند 
مشارکت در فعالیت هاي جمعي، مسئولیت پذیري، شناخت حقوق دیگران و اهمیت آموزش را در قالب 

نمایشي بیان مي کند.

34. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: باارزش ترين هديه )جلد 29(. تهران: سوره مهر، 
1392، 296 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: نمایش نامه، ادبیات نمایشي، نمایش کودك و نوجوان، نمایش عروسکي

* چکیده: کتابي که آن را مي خوانید با راهکارهاي ساده به پرسش هاي بنیادیني در مورد چگونگي 
انتخاب نقش، چگونگي تمرینات بازیگري و نظارت فني بر روند آن، چیستایي خواندن و تحلیل 
نقش و نمایش نامه، ضرورت انتخاب شیوه مناسب اجرا، چگونگي صحنه پردازي اجرایي مناسب براي 
نمایش عروسکي و زنده، و استفاده از فضاي کالس به این منظور پاسخ مي دهد. کتاب در کنار مقاله 
»انواع نمایش عروسکي« - که اطالعات مناسبي درباره انواع عروسک هاي نمایشي، طرز ساخت، 
محدودیت ها و توانمندي ها در اختیار هنرآموز و هنرجوي مخاطب مي گذارد- این پنج متن نمایشي 
را هم ارائه مي دهد: »من هم آخر نمایش رو نمي دونم!«؛ »باارزش ترین هدیه«؛ »بي گناه محکوم به 
اعدام«؛ »جنگ نکن پادشاه! شکست مي خوري!«؛ »حاال ُچقلي من رو مي کني؟«. در پایان، نویسنده 
با انتخاب و طرح جمالت مناسب درباره موضوع هر نمایش نامه، مجالي براي شرکت فعال مخاطبان 

نمایش و تعمیق جنبه هاي تربیتي و پرورشي متن فراهم آورده است.
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35. کالیوگا، اسالوا. بارشناختي و طراحي آموزشي. محمدحسن امیر تیموري، سونیا موسي 
رمضاني، الهه والیتي. تهران: آواي نور، 1391، 176 ص

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز، مشاور، کارشناس

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: نظریه بارشناختي، طراحي آموزشي، سازمان حافظه، مطالعات شناختي 

* چکیده: یکي از نظریه هاي قدرتمند یادگیري در روان شناسي تربیتي »نظریه شناختي« است. طبق 
این نظریه، یادگیري انساني از فرایندهاي دروني تأثیر مي پذیرد. ازجمله مباحثي که در روان شناسي 
تربیتي بر اساس دیدگاه خبر پردازی براي حمایت از فرایند پردازش داده ها در حافظه فعال ایجادشده، 
نظریه »بارشناختي« است. درواقع تالش اصلي طراحان آموزشي باید طراحي ساختن درس ها به 
طریقي باشد که با فرایندهاي یادگیري انساني سازگار باشند. نظریه بارشناختي که محتواي موضوعي 
آن را در چهارفصل کتاب پیش رو مي خوانید، نمونه اي از این تالش در طراحي آموزشي است. عنوان 
فصل اول کتاب، معماري بنیادي شناخت انسان است که در آن به سازمان حافظه و بازنمایي هاي دانش 
مي پردازد. در سه فصل بعدي کتاب با این عنوان ها آشنا مي شوید: مطالعات شناختي؛ دیدگاه بارشناختي 

در طراحي آموزشي؛ اصول بارشناختي در طراحي آموزشي براي یادگیرندگان خبره.

36. انجمن صنفي طراحان گرافیک ایران. بازديد )چهارمین نمایشگاه موزه گرافیک ایران(. تهران: 
کتاب آبان، 1392، 120 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: گرافیک

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
هنرهاي  گرافیک،  آموزش  بازدید،  ایران،  گرافیک  موزة  نمایشگاه  چهارمین  كلیدي:  كلمات   *

تجسمي، آثار گرافیست هاي ایران، پوسترهاي تبلیغاتي

* چکیده: کتابي که تصویر روي جلد آن را پیش رو دارید، منتخبي از پوسترهاي نمایشگا هي است 
که در چهارمین نمایشگاه موزة گرافیک ایران به نمایش گذاشته اند. مجموعه پوسترهاي این کتاب، 
یادآور خاطرات مشترك نسلي از هنرمندان دهة 40 تا ابتداي دهة 70 شمسي است. آثار ارائه شده در 
این کتاب در موضوعات گرافیک، عکاسي، نقاشي، تصویرسازي و... طبقه بندی شده اند. این آثار که با 
تکنیک هاي متفاوت چاپ و طراحي توسط 30 هنرمند پدید آمده اند، فرهنگ را به تاریخ پیوند مي دهند.
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37. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: ببخشید، اشتباه شد )جلد 15(. تهران: سوره 
مهر، 1392، 304 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: آموزش هنر، آموزش تئاتر و نمایش، نمایش نامه، مشاهیر نمایش نامه

* چکیده: جلد پانزدهم از مجموعه »نمایش نامه هاي آسان« شامل پنج نمایش نامه است: ببخشید 
اشتباه شد، گربه و پلنگ، موش و بز زنگوله پا، نارفیق و آماده براي فردا« این کتاب نیز مانند سایر 
جلدهاي این مجموعه، به تحلیل اشخاص نمایش، گفت وگوي پیش از اجرا، و در آخر به معرفي 

مشاهیر مي پردازد.

38. هیز جیکبز، هایدي. برنامه درسي قرن 21. محسن خاتمي، محمدحسین زارعي. تهران: 
آواي نور، 1392، ص

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز، کارشناس

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: برنامه درسي، یادگیري، فناوري اجتماعي، سوادآموزي

* چکیده: کتاب حاضر که آن را در 13 فصل مي خوانید، بر اساس نیاز به تغییر اساسي، به روزرسانی 
و تزریق زندگي به درون برنامه درسي تدوین شده و به طور چشم گیري مي خواهد شکل مدارس را تغییر 
دهد. تا با نیازهاي زمان منطبق شوند. مؤلفان کتاب درصدد بوده اند که تعلیم و تربیت اساسي در دنیاي 
متحول امروز را با رسالت اساسي رشته برنامه ریزي درسي پیوند دهند. کتاب مطالب خود را از برنامه 
درسي پایه در دنیاي امروز آغاز کرده و با عنایت به ضرورت تجدیدنظر در برنامه درسي قرن 21، آن 

را به اتمام رسانده است.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي 38

39. قادري، مصطفي / کرم کار، سودا. برنامه  درسي و فرهنگ. تهران: آواي نور، 1392، 186 ص
* گروه آموزشي: علوم تربیتي

* مخاطب: کارشناس
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: برنامه درسي، کتاب هاي درسي، فرهنگ بومي، فرهنگ علمي، یادگیري فرهنگي

* چکیده: فرهنگ در برنامه درسي به دو دلیل حائز اهمیت است: نخست اینکه روابط فرهنگي درون 
جامعه یا کشور، مستقیماً مسائل برنامه درسي را تحت تأثیر قرار مي دهند، دوم اینکه مي توان چگونگي 
تأثیر فرهنگ هاي جهاني بر محیط هاي آموزشي در آموزش وپرورش کشورها را تحلیل کرد. هرگونه 
تحلیل یا تفسیر برنامه درسي بدون درك مسائل فرهنگي کوته بینانه و مسئله آفرین خواهد بود. رکود 
فرهنگي باعث رکود برنامه درسي و رکود برنامه هاي درسي نیز موجب رکود فرهنگي مي شود. کتاب 
پیش رو با شناسایي بن بست هاي فرهنگي براي گفت وگو، ضمن نقد سیاست هاي فرهنگي موجود 
در جهان، واقعیت هاي ناخوشایند در برنامه هاي درسي فعلي را مرور کرده است. فصل اول کتاب، 
سیاست هاي فرهنگي در کتاب هاي درسي فعلي را نقد مي کند. در فصل دوم، تحلیل هاي زباني برنامه 
درسي مطرح شده اند. فصل سوم به رابطه هاي تعارض آمیز فرهنگ بومي و فرهنگ علمي در برنامه 
درسي، با مثال هایي از فرهنگ هاي گوناگون مي پردازد. در فصل چهارم، مدل هاي یادگیري فرهنگي 

شرح داده شده اند.

40. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: بوسه بر دست پدر )جلد 24(0 تهران: سوره 
مهر، 1392، 272 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: نمایش نامه، ادبیات نمایشي، نمایش کودك و نوجوان، نمایش عروسکي

* چکیده: پنج متن نمایشي: »بوسه بر دست پدر«؛ »زهر در شیر«؛ »تجربه اي دیدني«؛ »حق با 
کیه؟«؛ »خوش باور« که کتاب حاضر به شرح آن پرداخته است از متون کهن و جدید ادبیات فارسي 
اقتباس شده اند، عالوه بر آن، کتاب تمرینات کالسي رشته هاي هنري را چه به شکل اجراي تئاتر و 
چه به سبک ایده پردازي، براي اجرا در مدارس مناسب مي داند. هم چنین کتاب پیشنهادهاي خوبي را 
براي بازیگري و کارگرداني نمایش و تحلیل کوتاهي درباره آن ها ارائه مي دهد. در پایان، هم با انتخاب 
و طرح جمالت مناسب درباره موضوع هر نمایش نامه، مجالي براي شرکت فعال مخاطبان نمایش و 

تعمیق جنبه هاي تربیتي و پرورشي متن فراهم آورده است.
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41. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: پدربزرگ تنهاست )جلد 14(. تهران: سوره مهر، 
1392، 304 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: نمایش نامه، ادبیات نمایشي، نمایش کودك و نوجوان، نمایش عروسکي

* چکیده: کتابي که تصویر جلد آن را مي بینید با پنج متن نمایشي ارائه شده است: »پدربزرگ 
تنهاست!«؛ »جاي زباله کجاست؟«؛ »دوستت دارم من زیاد!«؛ »نمایش تمام شد«؛ »چشم هاتو باز 
کن!«. این نمایش نامه ها از متون کهن و جدید ادبیات فارسي اقتباس شده اند و براي اجرا در مدارس 

مناسب اند.

42. حسن پناه، داوود / اکبرلو، حسین. پرورش و فراوري سیب زمیني خوراكي و بذري. 
تهران: دانش نگار، 1392، 224 ص

* گروه آموزشي: کشاورزي
* گرايش / رشته: امور باغباني

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
گیاه شناسي  سیب زمیني،  تاریخچه  سیب زمیني،  پرورش  کشاورزي،  آموزش  كلیدي:  كلمات   *

سیب زمیني

* چکیده: باآنکه مصرف سیب زمیني به خصوص در مراکز پیدایش آن، پیشینه درازي دارد، اما زراعت 
آن در مقایسه با برخي از گیاهان زراعي، مثل غالت، چندان قدیمي یا پر سابقه نیست. سیب زمیني 
ازنظر غذایي بسیار ارزشمند است و جایگاه ویژه اي بین سایر محصوالت زراعي دارد. سرعت گسترش 
انرژي بین گیاهان زراعي  از  از گیاهان پربازده و سرشار  این گیاه به عنوان یکي  و توسعه کاشت 
بي نظیر است. کتاب حاضر، حاصل تلفیق تجربیات آموزشي و پژوهشي است و با استفاده از آخرین 
یافته هاي علمي درزمینه زراعت سیب زمیني به نگارش درآمده است. در فصل اول مخاطبان با جایگاه، 
ارزش و اهمیت گیاه و محصول سیب زمیني آشنا مي شوند و کلیاتي درباره این گیاه فرامي گیرند. در 
فصل هاي دوم و سوم خصوصیات گیاه شناسي و اکولوژیکي سیب زمیني و در فصل چهارم شرایط بذر 
و بستر کاشت این گیاه تشریح مي شود. در فصل هاي پنجم تا هفتم مراحل کاشت، داشت، برداشت و 

نگهداشت به بحث گذاشته شده است.



43. مورنو، ناتالي. دنیاي هنر: پیش بندهاي زيبا براي آشپزخانه. اکرم ذاکري. تهران: بین المللی 
حافظ، 1392، 60 ص

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصیلي: دوم و سوم کاردانش

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: رحلي

* كلمات كلیدي: آموزش خیاطي، پیش بندهاي آشپزخانه، طراحي و دوخت

* چکیده: کتاب حاضر حاوي طرح هایي از پیش بندها براي کار در آشپزخانه است. کتاب ضمن معرفي 
لوازم موردنیاز براي دوخت این پیش بندها، الگوهاي متفاوتي را طراحي و آماده کرده و روش دوخت 
هرکدام را هم بیان داشته است. پیش بند با لبه هاي دالبر، کیک هاي فنجاني، شکوفه هاي گیالس، 
مرنیگ هاي لیمویي، میوه هاي تابستاني، جیب هاي بزرگ، پیش بند دورو با کمربندي پهن و پاپیوني، 
پیش بند با حاشیه تکه دوزي، پیش بند با مدل ترك، پیش بند تابستاني و پیش بند با کمر پیله داده، ازجمله 

طرح هاي این کتاب هستند که هرکدام با تصویرهاي رنگي زیبا و دستورالعمل دوخت همراه اند.

44. بارنیکت، جان. تاريخ پوستر. مهدي نوري مقدم. تهران: مارلیک، 1392، 288 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: گرافیک
* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش هنر، تاریخ پوستر، هنر گرافیک، تأثیر پوستر بر جامعه

* چکیده: بی شک هنر یکي از خالقیت هاي بشري است و »کلمات تصویر« را باید فرم هاي زباني 
آن دانست. »پوستر« بر اساس کارکرد از پیش تعیین شده اش - تبلیغات تجاري و سیاسي - خود را 
به عنوان نوع جدیدي از هنر معرفي کرده است. تاریخ هنر پوستر به عنوان یکي از شاخه هاي هنر 
گرافیک، به حدود سال 1870 میالدي بازمی گردد. این هنر را باید گونه و شاخه اي از هنر گرافیک 
دانست که در حدود صدسال خود را به عنوان فرم هنري مستقلي به جهانیان بازشناساند. پوستر را مي باید 
فرزند مشروع و مستقل گرافیک دانست. پوسترها به شیوه هاي گوناگوني، همانند اعالن هاي گرافیکي 
چاپي، پوسترهاي طرح دستي، بیل بورد و گونه هاي مختلف دیگر طراحي مي شوند. مطالب کتاب تاریخ 
پوستر، در پنج فصل به این شرح تنظیم شده اند: پوسترهاي هنري؛ جنبش هنرهاي رسمي و تزئیني، 
طراحان حرفه اي، و طراحي پوستر در دهه هاي 1940 و 1950؛ پوستر و جامعه؛ سیاست، انقالب و 
جنگ. در این کتاب سعي شده است به تفصیل هر آنچه تاکنون درباره تولد و رشد و نمو هنر پوستر و 
منابع و مراجع گوناگون آمده است، یکجا جمع آوري شود. شاخص های مهم تاریخ پوستر که در این 
کتاب آمده اند، عبارت اند از: نحوه زایش طراحي پوستر از نقاشي و گرافیک پیش از خود، تکنیک هاي 
اجرایي پوستر، سبک هاي گوناگون پوستر، چهره هاي شاخص و تأثیرگذار خلق پوستر در طول تاریخ، 

تحوالت و تغییرات مفهومي تکنیکي، تأثیر جریان هاي مختلف اجتماعي در شیوه ها، و مطالب دیگر.
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45. گشایش، فرهاد. تاريخ هنر ايران و جهان. تهران: مارلیک، 1391، 320 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: رشته های هنر
* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: تاریخ هنر ایران و جهان، هنر باستان، هنر اسالمي، آموزش هنر

* چکیده: در هنر پیکرتراشي و نقاشي سومري، نشانه هایي از حضور انسان را مي یابیم. در نقاشي هاي 
پیش ازتاریخ، تصویر انسان غایب بود و حداکثر به چند طرح انتزاعي و خطي خالصه مي شد. اما در هنر 
سومري، نقاشي نقش برجسته و مجسمه هایي از انسان را مشاهده مي کنیم. این کتاب ضمن پرداختن 
به هنر و تمدن سومریان، به هنر جهان باستان )ازجمله هنر بین النهرین(، به تاریخ هنر در غرب و شرق، 
هنر اسالمي و تاریخ هنر ایران نیز مي پردازد و در ادامه دوستداران هنر را با وقایع نگاري تاریخ هنر ایران 

و فهرست بناهاي تاریخي ایران آشنا مي سازد.

46. خسروجردي، نرجس / مکرم دوست داخواه، حبیبه. تأملي بر الفباي طراحي در فضاهاي 
آموزشي مقطع ابتدايي. تهران: طحان، 1391، 480 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: معماري و نقشه کشی

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: خشتي

مدارس جهان،  تاریخچه  آموزشي،  فضاهاي  در  معماري، طراحي  و  كلیدي: طراحي  * كلمات 
آموزش وپرورش در دوره باستان، تحوالت آموزش وپرورش ایران

* چکیده: معماري مدرسه ابزاري براي جاودانگي تمدن ایراني - اسالمي است. معماري روي رفتار 
تک تک افراد جامعة بشري، به ویژه قشر دانش آموزان که در اوج یادگیري و پذیرش هستند، بسیار 
تأثیرگذار خواهد بود. کتاب حاضر سعي داشته است، با نگاهي جامع و همه جانبه، عوامل تأثیرگذار بر 
ارتقاي کیفي فضاهاي یادگیري را تحلیل کند و با توجه به آن، طراحي مناسب فضاهاي آموزشي اصول 
و مباني معماري را ارائه دهد. کتاب با این عنوان ها آغاز مي شود: گذري بر تاریخچه مدارس جهان؛ 
تحوالت آموزش وپرورش ایران؛ نقد و بررسي و مقایسة نظام هاي آموزش وپرورش؛ نقش محیط کالبدي 
در پویایي آموزش وپرورش نوین. در مباحث بعدي کتاب عالقه مندان با این عناوین آشنا مي شوند؛ 
عوامل تأثیرگذار بر ارتقاي کیفیت محیط هاي یادگیري؛ روان شناسي کاربر و محیط هاي یادگیري؛ ایجاد 
امنیت رواني در محیط هاي یادگیري )رنگ، نور، صوت، تهویه، فرم، فضاي سبز، بازي و ورزش، نقاشي 
به عنوان تفکر نمادین دانش آموزان، قصه و قصه گویي، شعر و موسیقي، رسانه هاي آموزشي(؛ ایجاد 
امنیت کالبدي و آسایش محیطي در محیط هاي یادگیري )اقلیم و ایمني(؛ الفباي طراحي محیط هاي 
یادگیري )انواع سازمان دهي، شاخصه هاي طراحي در احیاي محیط هاي یادگیري، معرفي ریز فضاها 

در محیط هاي یادگیري، تناسبات انساني و تأثیر آن در طراحي، برنامه ریزي کالبدي و آیین نامه ها(.
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تهران:  قهرماني.  آواك  آرمینه  تبلیغات.  زنده باد  است،  مرده  تبلیغات  تام.  هیمپ،    .47
فرهنگسراي میردشتي، 1391، 200 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: گرافیک

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: تبلیغات، ترفندهاي تبلیغاتي

* چکیده: این کتاب در سه بخش به فرایند و راه هاي تبلیغاتي مي پردازد. در بخش اول چهار عامل 
مؤثر در فرایند ایجاد یک کار تبلیغاتي متفاوت را شرح مي دهد که عبارت اند از: حضور نزدیک در کنار 
مخاطب؛ تکتازي در میدان؛ حضور نامرئي؛ غیرقابل پیش بینی بودن. بخش دوم کتاب به ترفندهاي 
تبلیغات متفاوت مي پردازد. ساختار اجرایي برنامه هاي درازمدت تبلیغاتي را هم در بخش سوم کتاب 
مي خوانید. در این کتاب عالقه مندان فرایند کار تبلیغاتي و فنون آن را با مشاهده تصویرهاي رنگي 

ازنظر مي گذرانند.

48. محبي، عظیم. تبیین يادگیري و آموزش )با تأکید بر مباني و رویکرد سند برنامه درسي ملي 
جمهوري اسالمي ایران(. تهران: آواي نور، 1392، 144 ص

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: یادگیري، آموزش، سند برنامه درسي، نظریه هاي یادگیري

* چکیده: ژان ژاك روسو، یکي از فالسفه قرن هیجدهم، در رساله معروف خود در مورد آموزش، 
مي نویسد: »کودك نه از طریق لغات، بلکه از طریق تجربه، و نه از طریق کتاب ها، بلکه از طریق کتاب 
زندگي باید آموزش ببیند.« »برنامه درسي« ماهیتاً از مباني دیني، طبیعي، اجتماعي، فطري و... الهام 
مي گیرد و باید زمینه ساز تربیت همه جانبه دانش آموزان در تحقق مراتبي از حیات طیبه باشد. کتاب 
پیش رو، یادگیري و آموزش را با تأکید بر مباني و رویکرد »سند برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي 
ایران« تبیین مي کند و در آن به این مباحث مي پردازد: ویژگي هاي یادگیرنده در نظریه اسالمي تعلیم؛ 
بررسي یادگیري از منظر مباني روان شناختي؛ نظریه هاي یادگیري. در این کتاب سه راهبرد اصلي 
آموزش و تدریس به این شرح معرفی شده اند: 1. راهبرد زمینه محور؛ 2. راهبرد تعاملي و مشارکتي؛ 3. 

راهبرد انتقالي.
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49. ماندگاري، عبدالکریم. ترانسمیتر فشار و كاربردهاي آن در ابزار دقیق. تهران: قدیس، 
1391، 232 ص

* گروه آموزشي: مکانیک
* گرايش / رشته: تأسیسات

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: ترانس میتر فشار، اندازه گیري فشار، انواع فشار، اندازه گیري فلو

* چکیده: بخش عمده اي از اندازه گیري هاي صنعتي به نحوی و در شکل هاي متفاوت با فشار 
یک  متفاوت  دونقطه  در  موجود  فشار  تعیین  با  غالباً  »فلو سیاالت«  مثال،  براي  است.  ارتباط  در 
سیستم اندازه گیري مي شود. یکي از رایج ترین و مفیدترین دستگاه هاي اندازه گیري فشار در صنعت، 
»ترانس میتر فشار« است. در این کتاب، عالوه بر کاربردها و موارد استفاده این دستگاه ، نحوه ساخت 
آن را نیز موردبحث قرارداده است. شش فصل این کتاب در اصل براي متخصصان ابزار دقیق که هرروز 
با این وسیله سروکار دارند، تألیف شده است. اما خواندن آن براي هنرجویان و هنرآموزان تازه کار نیز 
مفید است و باعث پیشرفت سریع آنان در یادگیري عملي و مهارت در کار خواهد شد. توجه به نکات 
و توصیه هاي ذکرشده در این کتاب، دید عملي خواننده را وسعت مي بخشد و او را در هر چه بهتر انجام 
دادن وظایف محوله یاري مي کند.« ساختار داخلي ترانس میترهاي فشار و کاربرد و موارد استفاده آن ها، 
اندازه گیري سطح مخازن با استفاده از ترانس میترهاي فشار تفاضلي و... سرفصل هاي این کتاب هستند.

دفتر  تهران:  ايران.  محلي  ترانه هاي   :109  / مي دانم؟  چه  ایران  از  صادق.  همایوني،   .50
پژوهش های فرهنگي، 1392، 120 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: موسیقي

* پاية تحصیلي: پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: آموزش موسیقي، ترانه هاي محلي ایران، تاریخچه ترانه

* چکیده: »ترانه« در ایران زمین پیشینه اي کهن دارد. ترانه همزاد ایرانیان است و نشانه ها، گواه از 
دیرینگي آن در این سرزمین دارد. کتاب »ترانه هاي محلي ایران« پیشینه و بن مایه ترانه را بیان مي کند 
و ویژگي هاي ترانه، گونه شناسی ترانه هاي محلي و ترانه در گستره ایراِن فرهنگي را شرح مي دهد. 
کتاب حاضر آگاهي دقیق و سودمندي در حوزة ترانه ارائه مي دهد و مدعي است، ترانه به عنوان میراثي 
معنوي و کاربردي، در زندگي مردم گسترش و رواج دارد. چنین کتابي در نظام آموزشي کشور به 
شکوفایي هرچه بیشتر هنر موسیقي یاري مي رساند و نقشي شایسته و مفیدي در این زمینه ایفا مي کند.
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51. مهري نژاد، ابوالقاسم / اصغري نژاد پریسا. تربیت از ديدگاه معصومین )ع( و قرآن كريم. 
تهران: آواي نور، 1392، 240 ص

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
 * پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: تربیت از دیدگاه معصومین، تربیت از دیدگاه قرآن کریم، تربیت کودك، کودك 
و والدین

* چکیده: ازنظر رسول خدا )ص( دوره تربیت کودك به دو دوره پیش و پس از تولد تقسیم مي شود. 
دوره پیش از تولد موضوعات انتخاب همسر، آداب زناشویي و مراقبت هاي ایام بارداري را در برمی گیرد و 
مقدمه و زمینه ساز تربیت کودك بعد از تولد است. کتاب حاضر با گذري بر احادیث و روایات پیامبر )ص( 
و ائمه معصوم در خصوص تربیت تدوین شده است تا مخاطبان را با نحوه تربیت کودکان و نوجوانان از 

منظر پیامبر اسالم )ص( و دیگر معصومین آشنا کند.

52. بني اسدي، محمدعلي. تصويرگري كتاب كودك. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 1391، 80 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: گرافیک
* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: خشتي

* كلمات كلیدي: تصویرگري کتاب کودك، نقاشي، گرافیک، آموزش هنر

* چکیده: تصویرگر سازوکار خود را از »نقاشي« وام مي گیرد و تعهد به مخاطبش را از »گرافیک«. 
او همواره ملزومات چاپ و تکثیر را در نظر دارد و براي رسیدن به نتیجه اي مطلوب، خود را موظف به 
رعایت نکات ضروري و الزم آن مي داند. این کتاب نیز یکي از کتاب هاي اصلي تصویرسازي است 
که در آن کاربرد نقاشي و گرافیک در تصویرگري کتاب کودك مطرح شده است. کتاب در آغاز به 
نقش نقاشي و گرافیک در تصویرسازي اشاراتي دارد. آنگاه طبقه بندي موضوعات و رده بندي سني در 
کتاب هاي کودکان، تصویرهاي غیرتخیلي تاریخي و تصویرهاي غیرتخیلي مفهومي یا آموزش مفاهیم، 
رابطة تصویرگر و نویسنده متن، ارتباط تصویرگر با متن و تنوع شخصیت ها در تصویرسازي کتاب هاي 

کودکان را موردبحث قرارداده است.
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53. مؤذن زاده، زهرا. تفريح و نقش آن در سالمت فرد و اجتماع از ديدگاه اسالم. قم: 
جامعه القرآن الکریم، 1392، 128 ص
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: تفریح، اجتماع، تفریح و اسالم

* چکیده: یکي از غرایزي که انسان خواه ناخواه در پي ارضاي آن برمي آید، احساس نیاز به زماني 
است که در آن، هم نیروي تحلیل رفتة خود را در ساعات و ایام گذشته به دست آورد و تدارك کند، 
و هم به آمادگي بیشتر و ذخیره سازي امکانات روحي و رواني براي حضور فعال، پرتحرك و بانشاط 
درصحنه پیشرفت شخصي و اجتماعي در آینده بپردازد. هدف از نگارش این کتاب، بررسي تفریحات 
سالمي است که در آیات و روایات ریشه دارند و اسالم آن ها را تأیید کرده است. نیاز به تفریح و انواع 
تفریحات سالم، تفریحات ناسالم، و آثار فردي و اجتماعي تفریحات سالم از دیدگاه اسالم، موضوعاتي 

هستند که در کتاب به نگارش درآمده اند.

54. الپتن،  آلن. تفکر طراحي گرافیك. نازیال محمد قلیزاده. تهران: فرهنگسراي میردشتي، 
1392، 184 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: گرافیک

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: آموزش هنر، خالقیت و تمرکز، تحقیق بصري، ایده یابي، تفکر، خلق فرم، فرایند 

طراحي

* چکیده: فرایند طراحي ترکیبي از شهود، درك عمیق و اندیشه است. مفهوم تفکر طراحي معمواًل 
به فرایندهاي ایده یابي، تحقیق، مدل سازي و تعامل با کاربر مربوط مي شود. کتاب حاضر که آن را در 
چهارفصل مي خوانید، بیش از 24 روش را براي تفکر و خلق کردن موردبررسی قرارداده است که حدود 
سه مرحله اصلي از »فرایند طراحي« را به این شرح سازمان  دهي کرده است و در برمی گیرد: شناسایي 
مسئله؛ ایده یابي؛ خلق فرم. مخاطب مي تواند این تکنیک ها را ترکیب و مطابق با پروژه ها و ویژگي ها 
هماهنگ کند و به کار بندد. تمرین هاي کتاب دربرگیرنده فعالیت ها و رویکردهاي تیمي و همچنین 
روش ها و تکنیک هایي هستند که به طراحان کمک مي کند خالقیت فردي خود را توسعه دهند و به 

نمایش درآورند.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي 46

55. طباطبایي، حمید. تمرين با كش. تهران: ورزش، 1391، 88 ص
* گروه آموزشي: تربیت بدنی

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: آموزش تربیت بدني، تمرین با کش، ابزار ورزشي، تقویت عضالت بدني

* چکیده: چندي است که از »نوارهاي کشي« به شکل ها و اندازه هاي متنوع در تمرینات گروه هاي 
گوناگون ورزشي استفاده مي شود. کاربرد این وسیله، ابتدا با هدف بازتواني اندام آسیب دیده و یا تقویت 
عضالت ضعیف شده آغاز شد و اکنون شاهد استفاده همه گیر آن در بیشتر مکان هاي ورزشي هستیم. 
از این ابزار ورزشي مي توان براي انجام بهتر عملیات ورزشي و رشد و بهبود عملکرد اندام بهره گرفت. 
کتاب حاضر با چنین هدفي تدوین شده است و درواقع راهنما و ارائه دهنده تمریناتي است که به وسیله 
نوارهاي کشي انجام مي گیرد. این اثر که به عنوان یکي از جدیدترین و درعین حال، کاربردي ترین 
کتاب ها در حوزة سالمت و تندرستي از آن یاد مي شود، حاوي دستور العمل هایي ساده، ارزشمند و مفید 

براي انجام تمرینات گوناگون با کش به منظور رسیدن به تناسب اندام و تقویت عضالت بدن است.

56. خیرآبادي، جمشید. تمرينات دو نفره براي افزايش استقامت و قدرت عضالني. 
تهران: ورزش، 1392، 176 ص
* گروه آموزشي: تربیت بدنی

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: آموزش تربیت بدني، تقویت عضالت، تمرینات دونفره

* چکیده: بدن سازي بدون استفاده از وسایل بدن سازي و حرکات پرخطر براي ورزشکاران خردسال، 
نونهال و نوجوان امري مهم و الزم است. براي پیشگیري از پیامدهاي نامطلوب ناشي از کار با وزنه و 
دستگاه ها، معمواًل پیشنهاد مي شود از بدن سازي دونفره که فواید زیادي دارد، استفاده شود. کتاب حاضر 
ضمن شرح فواید بدن سازي دونفره، تمرینات مفصلي را براي افزایش استقامت و قدرت عضالني بدن 

ارائه مي دهد.
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57. متین، ابوالقاسم. تندرستي خوردني است. تهران: سفیر اردهال، 1391، 448 ص
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: آداب ورسوم غذایي، سفره ایراني، انواع غذا، شناخت خوراکي ها، غذا و سالمت 

انسان

* چکیده: سهم بزرگي از تندرستي مربوط به خوردني هاست. هر چیز را نمي توان خورد و براي همه 
عمر هم در سنین متفاوت نمي توان همه خوردني ها را برحسب عادت غذایي مصرف کرد. کتاب حاضر 
حاوي نکات برجسته و مطالب به روز و کاربردي بابیان ساده و تا حدود زیادي منطبق بر آداب ورسوم 
غذایي در سفره ایراني است. برخي عنوان هاي مطالب کتاب حاضر ازاین قرارند: تندرستي، خوردني است؛ 
تنفس و تندرستي؛ کربوهیدرات ها، قند، پروتئین و چربي ها؛ ویتامین ها؛ شناخت خوراکي ها؛ ادویه جات.

58. کون، استیو. تولید و رويه كوبي مبل. امیر نظري، محسن پردیس، نیما نادري فر. تهران: فدك 
ایساتیس، 1392، 262 ص

* گروه آموزشي: مکانیک
* گرايش / رشته: صنایع چوب
* پاية تحصیلي: سوم کاردانش

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: رحلي

* كلمات كلیدي: صنایع چوب، تولید ُمبل، صندلي، مبل نشیمن، رویه کوبي

* چکیده: روش هاي ساخت انواع مبل نشیمن به صورت تمام چوبي و یا رویه کوبي شده، به همراه 
تصویرهاي مربوط به آن ها، به کاربران کمک مي کند با تکنیک هاي ساخت مبل آشنا شوند و با 
به کار گرفتن طرح هاي جدید، به تولید مبلمان با فناوري روز بپردازند. کتاب حاضر که درزمینه تولید و 
رویه کوبي مبل به نگارش درآمده است، براي بهبود هر چه بیشتر کیفیت تولید مبلمان ارائه مي شود. این 
کتاب که آن را در چهارفصل مي خوانید، به مطالبي همچون تولید انواع صندلي و مبل نشمین، رویه کوبي 

به روش سنتي، مباني رویه کوبي و پروژه هاي رویه کوبي مي پردازد.



59. پارامون، خوزه ماریا. تئوري رنگ. عربعلي شروه، زهرا قدرتي. تهران: شباهنگ، 1392، 112 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: گرافیک
* پاية تحصیلي: دوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: خشتي

* كلمات كلیدي: آموزش هنر، تئوري رنگ، انعکاس نور، رنگ دانه ها، انواع رنگ، رنگ و تضاد، 
رنگ سایه ها

* چکیده: براي هنرمند، تئوري رنگ در این عبارت خالصه مي شود: »با ترکیب سه رنگ زرد، آبي و 
ماژنتا )کریمسون( مي توانید تمام رنگ هایی را که در طبیعت وجود دارند، بسازید.« چرا سه رنگ و فقط 
این سه رنگ خاص؟ چرا موز زرد، گوجه فرنگي قرمز، و دریا آبي است؟ جواب این سؤاالت را مي توانید 
در فصل اول این کتاب پیدا کنید. در فصل هاي بعدي، مخاطبان با این مطالب نیز آشنا مي شوند: رنگ 
جسم؛ رنگ و تضاد؛ رنگ سایه ها؛ هماهنگي رنگ ها؛ رنگ هایي که هنرمندان از آن ها استفاده مي کنند؛ 
استفاده درست و نادرست از سفید و سیاه. نکته مهمي که کتاب متذکر مي شود این است که تنها با 

سفید نمي توان رنگ را روشن، یا با سیاه آن را تیره کرد.

60. منادي، مرتضي. جامعه شناسي آموزش وپرورش. تهران: آواي نور، 1392، 320 ص
* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز، کارشناس

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: جامعه شناسي آموزش وپرورش، جامعه شناسي مدرسه، جامعه شناسي محتوا

* چکیده: یکي از مشکالت مهم نهاد آموزش وپرورش، شکست تحصیلي تعدادي از دانش آموزان 
است که هرساله خسارات زیادي را براي این نهاد به همراه مي آورد. البته این شکست فقط مخصوص 
نهاد آموزش وپرورش نیست و نهادهاي دیگر اجتماعي را نیز به شکست مي کشاند، و عواقب بعدي 
از مباحث مهم در جامعه شناسي  به همراه مي آورد. یکي  براي فرد و جامعه  را  زیادي  آن، آسیب 
آموزش وپرورش، نتیجه گیري از شکست تحصیلي دانش آموزان است که در بخش اول کتاب به طور 
جامع به آن پرداخته شده است. جامعه شناسي آموزش وپرورش یکي از تخصص هاي مهم، پیچیده و 
پرکار از رشته جامعه شناسي است که وسعت مطالعات و موضوعات آن دلیل این ادعاست. دو رشته 
از جامعه شناسي: »جامعه شناسي آموزش وپرورش« و »جامعه شناسي خانواده«، پرکارترین رشته هاي 
جامعه شناسي هستند؛ زیرا هر موضوع جامعه شناسي به نوعی مستقیماً در ارتباط با مسئله آموزش 
که  است  قرارگرفته  ارزیابي  مورد  محتوا  جامعه شناسي  کتاب،  این  دوم  در بخش  است.  خانواده  و 
جامعه شناسي زبان، فضا و کتاب هاي درسي را در برمی گیرد. بخش سوم، ارتباط نهاد آموزش وپرورش با 
دیگر نهادهاي جامعه را، موردبحث و بررسي قرار مي دهد و در آن این مباحث به چشم مي خورد: تصور 
والدین از علم و مدرسه؛ جهانی شدن آموزش وپرورش؛ بازدیدهاي علمي. بخش چهارم کتاب مخاطبان 
خود را با مباحث کلیدي نهاد آموزش وپرورش نظیر: جامعه پذیري، جامعه شناسي هوش، مشاهده تفاوت 
دانش و شناخت در زندگي روزمره، نقش دانشگاه در افزایش سرمایه فرهنگي و نقش و جایگاه علوم 

تربیتي آشنا مي سازد.

فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيوتربیتیمناسبومرتبطبابرنامةدرسي48



49دورة آموزش فني و حرفه اي و كاردانش 13

61. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: جنگه وجنگه، بیا تماشا )جلد 30(. تهران: سوره 
مهر، 1392، 280 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: نمایش نامه، ادبیات نمایشي، نمایش کودك و نوجوان، نمایش عروسکي

* چکیده: کتاب با مقاله »ضرورت وجود متون نمایشي مناسب از حیث جنسیت و دوره تحصیلي در 
مدارس« آغاز و با نوشتار »نقش هنر نمایش در آموزشگاه ها« به قلم دکتر ناظرزاده كرماني وارد 
مبحث تخصصي نمایش و تئاتر مي شود. در ادامه، با راهکارهاي ساده به پرسش هاي بنیادیني در مورد 
چگونگي انتخاب نقش، چگونگي تمرینات بازیگري و نظارت فني بر روند آن، چیستایي خواندن و 
تحلیل نقش و نمایش نامه، ضرورت انتخاب شیوه مناسب اجرا، چگونگي صحنه پردازي اجرایي مناسب 
براي نمایش عروسکي و زنده، و استفاده از فضاي کالس به این منظور پاسخ مي دهد. کتاب در 
کنار مقاله »انواع نمایش عروسکي« - که اطالعات مناسبي درباره انواع عروسک هاي نمایشي، طرز 
ساخت، محدودیت ها و توانمندي ها در اختیار هنرآموز و هنرجو مي گذارد- این پنج متن نمایشي را ارائه 
مي دهد: »جنگه و جنگه! بیا تماشا!«؛ »همه مي تونن گناه نکنن!«؛ »همش خواب وخیال بود«؛ »فرصت 

ازدست رفته«؛ »هیچ درختي به اینجا نیامد!«.

تهران:  بوذري.  محمدمهدی  سید  چاپ دستي.  ورنون.  موریس، هب   / آن  هیوز،  دارسي   .62
فرهنگسراي میردشتي، 1392، 380 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: چاپ دستي

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: آموزش هنر، چاپ دستي، چاپ اینتالپو، چاپ برجسته، لیتوگرافي، چاپ سیلک 

اسکرین، مونوتایپ

* چکیده: »چاپ دستي« هنري زنده است که فرد مي تواند در روند کارش هر یک از شیوه هاي 
آن را تغییر دهد. این کتاب یک مرجع تصویري است تا خواننده را با چاپ دستي آشنا سازد و قصد 
دارد با ارائه تصویر نمونه آثار غني و متنوعي که هنرمندان چاپ دستي معاصر آن ها را خلق کرده اند، 
در مخاطب تأثیر بگذارد. مطالب کتاب به شش قسمت تقسیم مي شوند. پنج قسمت اول به پنج حوزة 
اصلي چاپ دستي با این عنوان ها مي پردازند: اینتالپو، برجسته، لیتوگرافي، سیلک اسکرین و مونوتایپ. 
فصل ششم به ذکر منابع اختصاص یافته است. هر یک از پنج فصل اول با تاریخچه اي مختصر آغاز 

مي شود و بر تکنیک هاي گوناگون یکي از شیوه هاي چاپي متمرکز است.



63. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: چرا نهنگ ترسید؟)جلد 18(. تهران: سوره مهر، 
1392، 296 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: نمایش نامه، ادبیات نمایشي، نمایش کودك و نوجوان، نمایش عروسکي

* چکیده: کتاب با مقاله »ضرورت وجود متون نمایشي مناسب از حیث جنسیت و دوره تحصیلي 
در مدارس« آغاز مي شود و در کنار مقاله »انواع نمایش عروسکي« - که اطالعات مناسبي در اختیار 
هنرآموز و مخاطب هنرجو مي گذارد- پنج متن نمایشي را هم ارائه مي دهد: »چرا نهنگ ترسید؟«؛ 
»امروز خوش حالم!«؛ »نعمت خداوند«؛ »زودباور«؛ »تو باید حاال بپري!«. این نمایش نامه ها اقتباسي از 

متون کهن و جدید ادبیات فارسي هستند و براي اجرا در مدارس مناسب اند.

64. فریمن،  مایکل. چشم عکاس. زهرا ریحاني منفرد، ملیحه قربان زاده سوار. تهران: کتاب آبان، 
1392، 204 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: عکاسي

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: خشتي
عکسي،  و  گرافیکي  عناصر  طراحي،  اصول  تصویر،  کادر  عکاسي،  آموزش  كلیدي:  كلمات   *

ترکیب بندي با نور و رنگ

* چکیده: عکس ها درون یک بافت فضایي که همان کادر »منظره یاب« است، ایجاد مي شوند. این 
کادر ممکن است بدون تغییر به عکس نهایي انتقال یابد و یا کوچک تر و بزرگ تر شود. در روش سنتي 
عکاسي کادر نقش بسیار مهمي را ایفا مي کند. به جرئت مي توان گفت که نقش کادر در عکاسي بسیار 
مهم تر از نقش کادر در نقاشي است. سهولت در کاربرد کادر به دو چیز بستگي دارد: آگاهي داشتن از 
اصول طراحي و داشتن تجربه که از گرفتن عکس هاي متفاوت به دست مي آید. ترکیب این دو موضوع 
نحوة نگرش عکاس به اشیاي اطراف خود را به وجود مي آورد و این خود نوعي بینش در مورد کادر 
است. آنچه که این بینش را تشکیل مي دهد، موضوع اولین بخش از کتاب »چشم عکاس« محسوب 
مي شود. کتاب حاضر اولین کتابي است که مي کوشد موضوع ترکیب بندي و طراحي عکس را براي 
عکاساني که از دوربین هاي دیجیتال استفاده مي کنند، بررسي کند. در این کتاب تالش شده است دو 
موضوع ترکیب بندي بدون تغییر و روش هاي سنتي و جدید عکاسي براي تغییر تصاویر دیجیتال در کنار 
هم بررسي شوند. مؤلف کتاب نشان مي دهد که چه طور باید براي یافتن بهترین فرمت هاي عکاسي، 
موقعیت ها و مکان هاي گوناگون را بررسي کرد. همچنین، با استفاده از مثال هاي واقعي و نمودارها نشان 
مي دهد که چه طور عکس مي تواند تأثیرگذار باشد و علت این تأثیر چیست. کادر تصویر، اصول طراحي، 

عناصر گرافیکي و عکسي، و ترکیب بندي با نور و رنگ موضوعات اصلي کتاب هستند.
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65. نجفي، هدا. چگونه با آبرنگ نقاشي كنیم؟. تهران: فرهنگسراي میردشتي، 1392، 40 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: نقاشي
* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو
* قطع: رحلي

* كلمات كلیدي: آموزش هنر، آموزش نقاشي، نقاشي با آبرنگ، وسایل آبرنگ

* چکیده: نقاشي با آبرنگ شفاف ترین روش نقاشي است. در این روش از سفیدي کاغذ به عنوان 
نور استفاده مي شود و براي افزایش درجة روشني یکرنگ، آن رنگ را با رنگ دانه های سفید مخلوط 
نمي کنند، بلکه رنگ موردنظر را با آب رقیق مي کنند و با رنگ شفاف به دست آمده روي کاغذ نقاشي 
مي کنند. سفیدي کاغذ در قسمت هایي که از رنگ رقیق تري استفاده شده است، بیشتر خواهد بود. کتاب 
حاضر، در فصل اول، ضمن اینکه وسایل و مواد آبرنگ را برمي شمارد، تکنیک هاي آبرنگ را نیز به 
نمایش مي گذارد. فصل دوم نمونه هایي از کارهاي آبرنگ را به تصویر مي کشد که شامل منظره سازی، 
نقاشي درخت، نقاشي آب، نقاشي ساختمان و بنا، فیگور، گل و پرتره است. در مباحث پایاني کتاب، 

چگونگي نگهداري وسایل نقاشي آبرنگ هم بیان شده است.

66. نایس، کلودیا. چگونه ببینیم، چگونه طراحي كنیم. پیوند جاللي. تهران: کتاب آبان، 1392، 
160 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: طراحي

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رحلي
* كلمات كلیدي: آموزش هنر، آموزش طراحي، پرسپکتیو، نور و سایه در طراحي

* چکیده: کتاب »چگونه ببینیم، چگونه طراحي کنیم« در راستاي پرورش مهارت هاي طراحي 
تدوین شده است و به این موضوعات مي پردازد: تفکر قیاسي؛ آشنایي با پرسپکتیو؛ ایجاد بافت و انرژي؛ 
نشان دادن فرم با استفاده از نور و سایه؛ استفاده از شکل ها به مثابه چارچوب هاي کار؛ مشاهده تصورات 
قالبي پیشین؛ ابزارها و مارك هاي شناخته شده در طراحي. در این کتاب مخاطب مي تواند قدم به قدم بر 
کلیدهاي طراحي واقع گرایانه نیز تسلط پیدا کند. همچنین از طریق تصاویر، تمرین ها، دستورالعمل ها، 
از تکنیک هاي مقدماتي طراحي گرفته تا روش هاي دشوارتر دستیابي به ترکیب بندي هاي کاماًل غني 

و پربار را هم بیاموزد.
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67. شیخها، نازمریم / رهنما، رشید. حركت در ارتباط تصويري موشن گرافیك. تهران: آبان، 
1392، 128 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: انیمیشن

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: مفهوم حرکت، حرکت در ارتباط تصویري، موشن گرافیک، انیمیشن

* چکیده: حرکت مقوله اي است که انسان را همواره در طول تاریخ مجذوب خودکرده است. هرروز 
و هرلحظه انسان با حرکت ارتباط مستقیم دارد. اما حرکت در هنر مقوله دیگري است که انعکاس 
آن را بیشتر مي توان براي درك فضا مشاهده کرد. به عبارت دیگر، حرکت در هنر وسیله اي است براي 
درك فضا و مي دانیم که تمامي هنرها وجود خود را از طریق خلق فضا به دست مي آورند. کتاب حاضر 
تالش دارد قدم به قدم ورود گرافیک به دنیاي متحرکت را پي بگیرد و مفهوم حرکت را بررسي و مسیر 
انسان دررسیدن به گرافیک متحرك را از غارها و انسان هاي اولیه شروع کند تا برسد به انسان امروز و 

مخاطب را با یکي از جذاب ترین حوزه هاي گرافیک به نام »موشن گرافیک« آشنا سازد.

68. محمدزاده، سپیده. حسابداري صنعتي عمومي )مقدماتي- درجه 2(. آمل: ورسه، 1392، 
210 ص

* گروه آموزشي: حسابداري و بازرگاني
* گرايش / رشته: حسابداري و بازرگاني

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رحلي
* كلمات كلیدي: آموزش حسابداري، حسابداري صنعتي عمومي )مقدماتي(

* چکیده: کتاب »حسابداري صنعتي عمومي )مقدماتي(« در نه فصل شیوه اي نویني را در آموزش 
حسابداري ارائه مي دهد و در این راستا به این موضوعات مي پردازد: 1. آشنایي با حسابداري صنعتي و 
طبقه بندي هزینه ها در مؤسسات تولیدي؛ 2. آشنایي با گزارش هاي مؤسسات تولیدي؛ 3. آشنایي با ثبت 
رویدادهاي مالي در مؤسسات صنعتي - هزینه یابي سفارش کار؛ 4. آشنایي با ثبت رویدادهاي مالي به 
روش غیرمتمرکز؛ 5. آشنایي بیشتر با حسابداري مواد در مؤسسات تولیدي؛ 6. آشنایي با حسابداري 
حقوق و دستمزد مؤسسات تولیدي؛ 7. آشنایي با حسابداري کنترل سربار در مؤسسات تولیدي؛ 8. مراکز 
هزینه و تسهیم هزینه ها در مؤسسات تولیدي؛ 9. هزینه یابي مرحله اي. مخاطبان در پایان هر فصل با 

به کارگیري تمرین، پرسش و سؤاالت چهارگزینه اي، آموخته هاي خود را مي سنجند.
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69. نوریان، ابراهیم. خارج از نوبت. تهران: نظري، 1391، ص
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: خارج از نوبت، ترك اعتیاد، متادون درماني، سندرم

* چکیده: کتاب حاضر، بر اساس مصاحبه هاي بالیني با افراد مبتال به سندرم اعتیاد که در حال ترك 
هستند تدوین شده است. نوع نمونه گیري، نمونه گیري خوشه اي چندمرحله اي است و از چهار کلینیک 
در مناطق 22 گانة تهران به طور تصادفي 150 نفر براي مطالعه انتخاب شده اند. داده هاي تحقیق، از 
نوع داده هاي کیفي هستند و از مقیاس اسمي استفاده شده است. ازاین رو مشاهدات و تحقیقات از 
طریق حروف الفبا و یا کد ثبت شده است. هدف از این تحقیق استخراج مطالب مهمی درباره مقوله 
مبهم »ترك« است. این کتاب در نه فصل به نگارش درآمده است. برخي از عناوین آن ها عبارت اند 
از: »بینش ترك«، »فاکتورهاي ترك«، »درك درمان و پذیرش درمانی«، »متادون درماني«، »تحلیل 

لغزش«، »ترك و دغدغه هاي ترك«، »ترك رفتار اعتیاد«، »انتخاب اعتیاد«، و »پاکي در اعتیاد«.

70. درویشي کلور، والیت اله. خانواده متعالي. تهران: تزکیه، 1391، 169 ص
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: مدیریت خانواده، خانواده متعالي، آئین همسرداري، فرزند پروری، تعلیم وتربیت 

در خانه

* چکیده: اگر پیوند انسان ها در مجموعه خانواده، پیوند الهي و مبتني بر ایمان باشد، محدود به این 
دنیا نخواهد بود و در جهان آخرت و بهشت الهي نیز ادامه خواهد یافت. افراد یک خانواده الهي در 
بهشت نیز مي توانند در کنار هم باشند و با یکدیگر بودن لذت ببرند. کتاب »خانواده متعالي« راه هاي 
بسیار مؤثر، سودمند، عملي و ساده اي را ارائه مي دهد تا فرزندانمان بیاموزند: چگونه ازدواج موفقي 
داشته باشند؛ چگونه همسرداري کنند؛ چه مراقبت هایي در روابط زناشویي، دوران بارداري، تولد فرزند 
و مراحل گوناگون رشد و تربیت فرزندان به عمل آورند؛ نیازهاي مراحل گوناگون زندگي را چگونه و 
با چه اصولي تأمین کنند. مراحل تکامل خانواده، مفهوم اساسي خانواده، سطوح شش گانة سالمت در 
خانواده متعالي، آئین فرزند داری و فرزند پروری، و مراحل رشد ازنظر اريك اريکسون، از دیگر 

مباحث این کتاب هستند.
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71. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: خوشا به حال آن شهر )26 جلد(. تهران: سوره 
مهر، 1392، 328 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: نمایش نامه، ادبیات نمایشي، نمایش کودك و نوجوان، نمایش عروسکي

* چکیده: کتاب حاضر اطالعات مناسبي درباره انواع عروسک هاي نمایشي، طرز ساخت، محدودیت ها 
و توانمندي ها در اختیار هنرآموز و هنرجو مي گذارد؛ از یک سو هم با انتخاب و طرح جمالت مناسب 
درباره موضوع هر نمایش نامه، مجالي براي شرکت فعال مخاطبان نمایش و تعمیق جنبه هاي تربیتي و 
پرورشي متن فراهم آورده است. پنج متن نمایشي: »کار خوب چیه؟«؛ »گوهر واقعي«؛ »خوشا به حال 
آن شهر!«؛ »کاش مي شنیدیم!« و »چشم دزدي« نمونه هاي بارز جنبه هاي تربیتي و پرورشي است که 

اجراي آن در مدارس نیز مناسب است.

72. چتري، شهربانو. دانستني هاي همگاني تغذيه. تهران: سفیر اردهال، 1391، 168 ص
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: دانستني هاي تغذیه، صنایع غذایي، برنامه غذایي، ویتامین ها

* چکیده: علم تغذیه مجموعه اي از اطالعات و دانش بشري است که ارتباط بین غذا و سالمتي 
موجود زنده و دامنه وسیعي از دانش را در برمی گیرد و به سه شاخه صنایع مواد غذایي، تغذیه درمانی 
و تغذیه تقسیم شده است. این کتاب که »دانستني هاي همگاني تغذیه« نام دارد، اطالعات جامعي در 
زمینه هاي غذا، منابع غذایي، ساختمان چربي ها، کلسترول، منابع ویتامین ها، نقش آب در بدن، مواد 
معدني، گروه لبنیات، اصول تنظیم برنامه غذایي، رشد و تکامل اندام، تغذیه در دوران هاي گوناگون 
زندگي، اجتناب از چاقي و.. به خوانندگان ارائه مي دهد. همچنین مطالب کتاب را جدول ها و نمودارهایي 

تکمیل کرده اند که خوانندگان را با آمار و ارقام هاي ارائه شده آشنا مي سازند.
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73. چتري، شهربانو. دانستني هاي همگاني صنايع غذايي. تهران: سفیر اردهال، 1391، 184 ص
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: صنایع غذایي، لبنیات، غالت، صنایع گوشت، صنایع روغن، نوشیدني ها

* چکیده: کتاب »دانستني هاي همگاني صنایع غذایي« که آن را در پنج فصل می خوانید در هر 
فصل آن یک صنعت غذایي مهم به طور اجمالي معرفی شده است. عنوان هاي فصل ها که سعي 
شده است براي عموم قابل فهم باشند، ازاین قرارند: دانستني هاي همگاني صنایع لبنیات؛ دانستني هاي 
همگاني صنایع غالت؛ دانستني هاي همگاني صنایع گوشت؛ دانستني هاي همگاني صنایع روغن؛ و 

دانستني هاي همگاني صنایع نوشیدني ها.

74. زیمنس، جورج. دانش و يادگیري. حسین اسکندري. تهران: آواي نور، 1392، 240 ص
* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز، کارشناس

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: دانش، یادگیري، دیدگاه هاي نظري دانش و یادگیري

* چکیده: وجود آدمي در جست وجوي شناخت است. فضاها و ساختارهاي زندگي ما باید متناسب با 
درك تازه ما از دانش، سبک حرکت دانش، جریان و رفتار دانش و.. هماهنگ شوند. هدف این کتاب 
به چالش کشاندن مفهوم دانش است. البته نمي خواهد تعریفي از آن به دست دهد، بلکه مي خواهد 
راهي پدید آورد براي دیدن گرایش هایي که امروزه در جهان به وجود مي آیند. به عبارت دیگر، کتاب 
درصدد است نه تنها محتواي دانش بلکه قالب آن را نیز بازسازي کند. این کتاب که آن را در دو بخش 
مي خوانید، چنین اهدافي را دنبال مي کند: مفهوم سازي یادگیري و دانش؛ تبیین ماهیت تغییرات درزمینه 
دانش و ویژگي هاي دانش؛ ارائه مدلي براي فضاها و ساختارهایي که نیازهاي آینده سازمان ها را برآورده 
کند. ارائه تبیین آشوب وار از دانش و موضوعات وابسته به آن، و توصیفي از تغییرات دانش در عصر 
حاضر، دو موضوع مستقل این کتاب هستند که مؤلف آن ها را به دو مخاطب خود، یعني مربیان آموزشي 

و مدیران ارائه مي دهد.



75. کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان. درام كاربردي1)مجموعه مقاالت آموزشي، نگاهي 
به تئاتر کودك و نوجوان امروز(. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1392، 224 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* پاية تحصیلي: پیش دانشگاهی فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی کاردانش
* مخاطب: هنرآموز، هنرجو

* قطع: رحلي
* كلمات كلیدي: تئاتر کودك و نوجوان، تئاتر در مدارس، نمایش عروسکي

* چکیده: تئاتر به عنوان واسطه اي فرهنگي، نوعي »هنر - تجارت« و یا صنعتي از دنیاي پویاي 
فرهنگ به شمار مي رود. زبان تئاتر، زبان بي مرز هنر است و به درستی هیچ گاه نخواهیم دید که تئاتر 
بایستد و یا نتواند با مخاطبش گفت وگو و تبادل نظر کند. کتاب حاضر که آن را در دو فصل مي خوانیم، 
مجموعه ای از مقاالت آموزشي است که نگاهي به تئاتر کودك و نوجوان امروز دارند در فصل اول 
مقاالتي را تحت این عنوان ها مي خوانید: نمایش و درمان؛ طرح گسترش تئاتر در مدارس جهان؛ 
برداشته ها و بایسته هاي تئاتر کودك در ایران؛ شاهنامه، کودك و اقتباس دراماتیک؛ آموزش غیر 
تعلیمی تجربه تئاتر و تأثیر آن بر تماشاگران کودك و نوجوان؛ بررسي تأثیر پرورش تئاتر خیاباني بر 
کودکان و نوجوانان. در فصل دوم، دوستداران علم تئاتر این مقاالت را مي خوانند: شیوه فطري اجرا 
براي تئاتر کودکان و نوجوانان؛ تک نگاري: آیین، کودك، نمایش عروسکي؛ ارزیابي روان شناختي تأثیر 
کودك؛ نقش اساطیر و ادبیات کالسیک در نمایش خالق؛ براي تربیت همه بچه هاي جهان، در خانه 
تئاتر اجرا کنیم؛ موسیقي و تئاتر درماني با داستان هاي حماسي ایران، »نقالي«؛ نمایش، آموزش، تقویت 

قوه بصیرت.

76. رجبي، غالمرضا / نادري نوبندگاني، زهرا / مومني جاوید، مهرآور. درآمدي بر شکست هاي 
عاطفي. تهران: آواي نور، 1392، 176 ص

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* مخاطب: هنرآموز، والدین

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: ارتباط دختر و پسر، رابطة عاطفي، رشد و تکامل پی آسیبی

* چکیده: در مطالعه اي که پريست، بارنت، تامپسون و شوانولت روي باورهاي غیرمنطقي 
که  افرادي  گرفتند،  نتیجه  دادند،  انجام  عاطفي  رابطة  از شکست  پس  دانشجو  پسران  و  دختران 
شکست هاي بیشتري را در رابطة عاطفي تجربه کرده اند، کمتر احتمال دارد هنگام انتخاب، به باورهاي 
غیرمنطقي در مورد انتخاب شریک آینده خود تن دهند. این کتاب که بر اساس نظریات دانشمندان 
تدوین شده، تحقیقاتي را در مورد رفتارهاي بعد از شکست و ارتباط عاطفي دختران و پسران انجام داده 
و کوشیده است با افزایش اطالعات و آگاهي مخاطبان در مورد شکست هاي عاطفي، گام مؤثري در 

جهت کاهش آسیب هاي رواني و اجتماعي ناشي از آن بردارد.

فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيوتربیتیمناسبومرتبطبابرنامةدرسي56
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77. ملکي بیرجندي، عسگر. درس تربیت بدنی. تهران: مدرسه، 1392، 376 ص
* گروه آموزشي: تربیت بدنی

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش تربیت بدني، کتاب معلم، برنامه درسي

* چکیده: تربیت بدنی نباید صرفاً تربیت بدن باشد و فقط به رشد و یادگیري حرکتي، به مثابه رشد 
و یادگیري حرکات بدن محدود شود. بلکه فرزندان ما باید از هم اینک ارزش ها و غایات تربیت بدنی 
را به درستی بشناسند و به آن ها عمل کنند. برنامه درسي جدید تربیت بدنی به بررسي این ضعف ها و 
تهدیدات در قلمرو ورزش مدارس مي پردازد و رفع آن ها را نقطه عزیمت و محور طراحي برنامه فرض 
کرده است. کتابي که تصویر روي جلد آن را پیش رودارید، بر اساس برنامه درسي جدید تربیت بدنی، 
با سرلوحه قرار دادن اصول و مباني مطرح در »سند تحول بنیادین آموزش وپرورش«، با تصحیح تلقي 
رایج از معلم و مربي، محیط یادگیري، متربي و مدیر مدرسه، دوری گزینی آگاهانه از تکرار کلیشه هاي 
رایج در ورزش آموزشگاهي، نزدیک شدن هر چه بیشتر به محیط واقعي آموزش، و قرار گرفتن در کنار 
مربي تربیت بدنی، سعي دارد برنامه درسي را از صرف آموزش چند حرکت و مهارت رشته ورزشي، با 
جست وجویي واقع بینانه در افق هاي دیگر، ارتقا بخشد و رشد همه جانبه دانش آموزان را تعقیب کند. 
این کتاب در 376 صفحه و در نُه فصل به درس تربیت بدنی با رویکردي نو پرداخته و به عنوان کتاب 

معلم نیز مطرح است.

78. اتحاد، عبدالرضا. درك عمومي هنر. تهران: راه اندیشه، 1392، 552 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: رشته های هنر
* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش هنر، هنر و تمدن اسالمي، تمدن ایران باستان، هنر ماقبل تاریخ، تمدن و 
هنر بین النهرین، هنر و تمدن مصر، هنر و تمدن هند

* چکیده: نخستین و جالب ترین آثار هنري انسان دیرینه سنگی که آن را سرآغاز هنر مي دانند، 
تصویرهاي جانوراني مثل گاو، اسب، گوزن، آهو، ماموت و گراز است که بر سطح دیوار غارها با استفاده 
از زغال یا سوخته استخوان مخلوط با پیه جانواران، رنگیزه هاي حاصل از اکسیدهاي فلزي رنگ دار 
نظیر اکسید آهن، اکسید منگنز وگل اُخرا نقش بسته اند. نگارنده در این کتاب تا حد امکان کوشیده 
است، با بهره گیري از منابع متفاوت تاریخ هنر در زمینه هاي گوناگون، اعم از هنر اقوام ماقبل تاریخ و 
دوره هاي تاریخي، به بررسي و معرفي هنرهاي تجسمي و سنتي در عرصه زندگي اقوام و تمدن هاي 
جهاني بپردازد تا مجموعه قابل قبولي را براي مخاطب فراهم آورد. این کتاب براي تمام گرایش هاي 

هنري قابل استفاده است.
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79. گروه برنامه ریزي و تألیف. دروس طاليي كامپیوتر )دوم دبیرستان فني وحرفه اي(. تهران: 
کانون گسترش علوم، 1392، 280 ص

* گروه آموزشي: رایانه
* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش رایانه، مباني رایانه، سیستم عامل، برنامه سازي

* چکیده: کتابي که طرح روي جلد آن را پیش رو دارید، در شاخه فني وحرفه  اي براي هنرجویان دوم 
و سوم هنرستان، رشته رایانه تدوین شده است و درواقع کتابي کمک درسی محسوب مي شود. این کتاب 
داراي پنج بخش با این عنوان هاست: مباني رایانه؛ سیستم عامل 1؛ سیستم عامل 2؛ فیزیک و آزمایشگاه؛ 
برنامه سازي. پرداختن به مفاهیم درسي کتاب، ارائه گفته ها و نکته ها، ارائه تمرین و داشتن بخش هایي با 

عنوان پرسش و پژوهش، و خودآزمایي و تحقیق، از ویژگي هاي شاخص این کتاب هستند.

80. دوشمین، دیوید. درون كادر )مسیر دستیابي به دید عکاسانه(. احسان مجیدي. تهران: کتاب 
آبان، 1392، 270 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: عکاسي

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: آموزش عکاسي، تکنیک عکاسي، کادر و عکاسي

* چکیده: »ديد« ابتدا و انتهاي عکاسي است. ماهیتي است که شما را ترغیب مي کند، دوربین 
عکاسي را بردارید و تعیین مي کند وقتي به پیرامون خود مي نگرید، چه چیزي را نگاه کنید. دید تعیین 
مي کند چه طور و چگونه عکس بگیرید. دید خود به منزلة سفري است براي کشف بینش و جهان. 
عکاس بدون دید تباه مي شود. واقعیت این است که وقتي دید و نگاه عکاس در یک »کادر« قرار 
مي گیرد، ماهیت عمل او مشخص مي شود. اگر چیزي درون کادر قرار مي گیرد، تنها به این سبب است 
که نگاه و دید عکاس موردتوجه بوده است. اصواًل عکاس ها مسئول تک تک عناصر موجود درون کادر 
هستند. عکاس مي باید از کادر و چگونگي ارتباط عناصر درونش دانش کافي داشته باشد. کتاب »درون 
کادر« درباره موضوعات مرتبط با چگونگي خلق کردن عکس ها صحبت مي کند و عکاسان را به دور 

دنیا مي برد تا از مکان ها و مردمان آن عکس بگیرند.
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81. استوارت، گرگوري . جي. بدن انسان چگونه کار می کند: دستگاه ايمني. عباسعلي گائیني، 
بهزاد ساکي. تهران: مدرسه، 1392، 140 ص

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: دستگاه ایمني بدن، محافظت از بدن، آموزش بهداشت

* چکیده: کتابي که تصویر روي جلد آن را مي بینید، »دستگاه ایمني« نام دارد، که مهم ترین 
دستگاه بدن در جلوگیري از عفونت ها و مبارزه با آن هاست. همچنین، این دستگاه مانع از توسعه انواع 
سرطان ها مي شود. این کتاب که از مجموعه »بدن انسان چگونه کار مي کند« است، با صقحات رنگي 
و روي کاغذ گالسه، چاپ شده است و این مباحث را مطرح مي سازد: اهمیت دستگاه ایمني؛ ایمني 
ذاتي و دفاع ها؛ سلول ها، بافت ها و اندام هاي دستگاه ایمني؛ پاسخ هاي ایمني همورال )شیمیایي(؛ تولید 
آنتی بادی ها؛ ایمني سلولي؛ آلرژي ها و بیماري هاي خود ایمني؛ ایمني، وسیله اي براي دانشمندان. 
دوست داران علم پزشکي با خواندن این کتاب یاد مي گیرند که چه بخش هایي از بدن، دستگاه ایمني 
را تشکیل مي دهند، دستگاه ایمني چگونه کار مي کند، و چگونه مي توان از تواِن دستگاه ایمني براي 

ساختن آزمون هاي تشخیصي و تخصصي استفاده کرد.

82. وایتمور، سوزان. بدن انسان چگونه کار می کند: دستگاه تنفس. عباسعلي گائیني، بهزاد ساکي. 
تهران: مدرسه، 1392، 112 ص

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: دستگاه تنفس، بدن انسان، تنفس هوا، بیماري هاي تنفسي

* چکیده: در این کتاب، درباره چالش هاي فیزیولوژیایي مربوط به ارتفاعات زیاد و سایر محیط هاي 
خطرناك مطالبي یاد مي گیرید و متوجه مي شوید، بدن انسان چگونه مي کوشد تا با این قبیل چالش هاي 
محیطي سازگار شود و چرا همیشه در این تالش ها موفق نیست. در فصل آخر کتاب، سازگاري هاي 
فیزیولوژیایي افراد مثل شرپاها، تبتي ها و آندي هاـ  که نسل هاست در ارتفاعات زندگي مي کنندـ بررسي 
مي شود. کتاب مجموعاً در نه فصل تدوین شده است و این مباحث را در خود دارد: تنفس هواي رقیق؛ 
آشنایي با جو؛ چرا تنفس مي کنیم؟؛ آناتومي دستگاه تنفسي؛ انتشار مولکول هاي گاز؛ چگونه تنفس 
مي کنیم؟؛ جلوگیري از روی هم خوابیدن ریه ها؛ چگونگي تنظیم دستگاه تنفس براي تأمین اکسیژن 

موردنیاز و بیماري هاي تنفسي.
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83. راشتون، لینت. بدن انسان چگونه کار می کند: دستگاه غدد درون ريز. علي ابطحی راد. تهران: 
تیمور زاده/ طبیب، 1392، 160 ص

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
 * پاية تحصیلي: دوم و سوم کاردانش

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: غدد درون ریز، سوخت وساز بدن، هورمون ها، گلوکز خون، تولیدمثل

* چکیده: دستگاه غدد درون ریز، وظیفه کنترل رشد، تناسل و سوخت وساز را در بدن انسان بر 
عهده دارد و از شبکه پیچیده اي از دستگاه ها و غدد تشکیل یافته است. این دستگاه کشف مي کند که 
چگونه لوزالمعده و اندام هاي تناسلي، با همراهي غده هاي هیپوفیز و تیروئید و غدد فوق کلیوي، براي 
حفظ و تعادل داخلي بدن انسان و کنترل بیماري ها و اختالالت فعالیت مي کنند. کتاب »دستگاه غدد 
درون ریز« از مجموعه »بدن انسان چگونه کار مي کند«، نوشته متخصصان آناتومي بدن انسان است و 
با بهره گیري از عکس هاي رنگي، جدول و نمودار تدوین و نوشته شده است. مواد شیمیایي که در بدن 
جریان مي یابند، هورمون ها، غدد درون ریز، مقادیر گلوکز خون، رشد و متابولیسم، تولیدمثل، استرس و 

تعادل مواد معدني، و فشارخون، عنوان هاي فصل هاي این کتاب هستند.

84. مالون، کریس. دنیاي هنر: دستگیره ها. فریده جهانگیري. تهران: فرین، 1392، 60 ص
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصیلي: دوم و سوم کاردانش
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: خشتي
* كلمات كلیدي: تزئین آشپزخانه، آموزش هنر، کاربرد دستگیره در آشپزخانه، ساخت دستگیره

براي  به دستگیره ها  آرام پزها، هنوز  اجاق گازهای مدرن، مایکروفرها و  باوجود  امروزه  * چکیده: 
محافظت از دستان و نیز میزهاي غذاخوري نیازمندیم. اما الزم نیست که حتماً دستگیره ها ساده 
و معمولي باشند. این کتاب 20 طرح جذاب از دستگیره براي تزئین و جلوه بخشیدن به دیوارها و 
پیشخوان آشپزخانه ارائه کرده است که درعین حال بسیار کارایي دارند. در این کتاب عالقه مندان نکات 
آموزشي جامعي را در ساخت دستگیره ها مي آموزند و با تکنیک هاي پایه و اصولي که در پروژه هاي 

کتاب به کاررفته رفته اند نیز آشنا مي شوند.
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85. لي، لیندا. دنیاي هنر: دكوراسیون داخلي منزل. اکرم ذاکري. تهران: بین المللی حافظ، 1392، 
80 ص

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصیلي: دوم و سوم کاردانش

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: رحلي

* كلمات كلیدي: آموزش هنر، دکوراسیون داخل منزل، انواع پرده، روکش لحاف، روکش مبل و 
صندلي

* چکیده: مرحله اول روند هر طرح و دکوراسیوني، شناخت شرایط و تجزیه وتحلیل آن است. بدین 
معنا که ابتدا باید شرایط موجود و نیز شرایط مطلوب را معین و ثابت کنیم و سپس با توجه به امکانات و 
شرایط ممکن، به طراحي بپردازیم. بعد از شناخت و تحلیل، به خود طراحي مي رسیم که براي موفقیت 
در این مرحله، باید عناصر تشکیل دهنده یک طرح را بشناسیم و با سازمان دهي هدفمند آن ها در یک 
ترکیب منطقي، زیبا و خوشایند، درنهایت به طرحي مطلوب و ایده آل برسیم. کتاب حاضر نیز با استدالل 
و منطق طراحان، در شیوه چیدمان و دکوراسیون داخلي منزل، تألیف شده است و مجموعه جذاب و 
زیبایي را به این شرح معرفي مي کند: انواع پرده و پشت دری، روبالشي، کوسن، رانر، روکش لحاف، 

روکش مبل و صندلي، رومیزي و غیره.

86. بالغت، سید رضا. دموكراسي و تعلیم و تربیت. تهران: آواي نور، 1392، 200 ص
* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرجو، کارشناس

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: دموکراسي، تعلیم وتربیت

* چکیده: »دموكراسي« واژه اي اصاًل یوناني است که در سده شانزدهم به وسیله کلمه فرانسوي 
»دموکراتي« وارد زبان انگلیسي شد. این واژه از ریشه »دموس«، یعني مردم و »کراتئین« یعني 
فرمانروایي تشکیل یافته است. دموکراسي به معنای دیگر، ارتباط بسیار زیادي با تربیت دارد. ديويي 
در کتاب »دموکراسي و تعلیم وتربیت«، پس از معرفي دموکراسي به مثابه روش و سبک زندگاني، اظهار 
مي دارد که قبل از سرنگوني تسلط و استبداد قدرت بیروني، باید نیروهاي سلطه گر و مستبد دروني 
را رد کرد و از بین برد و این مهم تنها وظیفه تعلیم وتربیت است. کتاب پیش رو، ضمن اینکه تعاریف، 
ماهیت و مراحل تعلیم وتربیت را به طور مفصل بازگو مي کند، تعریف جامعي نیز از دموکراسي و نقش و 
تعلیم وتربیت در ترویج دموکراسي ارائه مي دهد. در انتها نیز به نتیجه گیري از مباحث مذکور مي پردازد.
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87. محمدي بوساري، محمد. دينامیك خودرو. تهران: راه نوین، 1392، 406 ص
* گروه آموزشي: مکانیک

* گرايش / رشته: مکانیک خودرو
* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش مکانیک خودرو، دینامیک خودرو

* چکیده: دامنة دینامیک خودرو بسیار گسترده است و بازة آن از لحظة شروع حرکت خودرو، و حرکت 
در جاده هاي متفاوت ازنظر ضریب اصطکاك، شیب و با اتمسفر ساکن و متحرك، تا لحظه توقف را در 
برمی گیرد. مؤلف این کتاب، در دو بخش، اطالعات جامعي درباره دامنة دینامیک خودرو ارائه مي دهد. 
اهم این اطالعات عبارت اند از: شناخت نیروهاي مؤثر بر خودرو؛ دینامیک موتور خودرو؛ دینامیک 
محورهاي خودرو؛ طراحي گیربکس و دیفرانسیل؛ ارتعاشات سیستم تعلیق؛ حرکت در پیچ؛ دستگاه ترمز 
خودرو؛ سیستم فرمان؛ دینامیک تایر. در این کتاب خوانندگان با تأثیر رفتار تایر بر دینامیک خودرو و 

محاسبه حداکثر سرعت قابل پیمایش آشنا مي شوند.

88. کارداسي، دایان. روش طراحي گام به گام: رازهاي طراحي. پیوند جاللي. تهران: کتاب آبان، 
1392، 68 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: طراحي

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو

* قطع: رحلي
* كلمات كلیدي: آموزش هنر، آموزش طراحي، سایه زدن، طراحي پرتره

* چکیده: طراحان بزرگ همیشه ساعات زیادي را براي طراحي در محیط بیرون از دفتر کار خود 
صرف کرده اند؛ در کافه ها، ایستگاه هاي قطار، باغ هاي عمومي، یا درواقع همه جا. یکي از سریع ترین 
راه هاي پیشرفت مهارت هاي طراحي این است که همیشه و همه جا مي توان تمرین کرد. همه آنچه که 
براي طراحي در بیرون از خانه نیاز داریم، یک دفتر طراحي، چند مداد، یک مدادتراش و یک پاك کن 
خمیري است. کتاب حاضر، ضمن معرفي ابزار کار طراحي، به تکنیک ها و خالقیت هاي طراحي نیز 
پرداخته است و با شیوه هاي گام به گام، این موضوعات را نیز آموزش داده است: طرح زدن سریع؛ طراحي 
از طبیعت بي جان؛ ساده سازي صحنه؛ نمایش فاصله؛ طراحي پرتره؛ تلفیق منابع؛ طراحي با استفاده از 
شبکة مقاطع. کتاب در پایان به طراحان نوآموز، توصیه مي کند به طراحي روزانه عادت کنند تا سرعت 

و توانایي کارشان به طور جهشي افزایش یابد که خودش بهترین میانبر طراحي است.
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89. مزرعه فراهاني، زینب/ شفیعي امین، علی رضا. راهنماي جامع و تصويري نرم افزار
) Corel Draw 16 (x6  . تهران: سخنوران، 1391، 264 ص

* گروه آموزشي: رایانه
* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش کار با رایانه، آموزش کورل، ترسیمات در کورل

* چکیده: این کتاب که کار با نرم افزار »کورل« را از پایه آموزش مي دهد، 11 فصل دارد. در فصل 
انواع  با  اول شرکت کورل و تولیدات آن معرفی شده اند. در فصل هاي دوم تا چهارم، عالقه مندان 
ترسیمات در کورل و تفاوت هاي بین آن ها، محیط کورل و ابزارهاي آن آشنا مي شوند. منوها و فرمان ها، 
نحوة کار با ابزار متن و طراحي انواع متن هاي فانتزي، رنگ ها و طراحي مجموعه هاي تبلیغاتي، مباحثي 
هستند که مخاطبان آن ها را در فصل هاي پنجم تا نهم مي خوانند. در فصل هاي دهم و یازدهم، نحوة 
خروجي گیري و ایجاد صفحات وب براي مخاطبان بازگو شده است. در این کتاب درس ها به صورت 

زنجیروار با هم مرتبط هستند و نیز پروژه هایي کاربردي ارائه شده اند.

90. تل، دانیل. راهنماي مدل سازي سايت پالن ها، سطوح و عناصر معماري نرم افزار 
Google Sketchup در طراحي محوطه. سید محمدصادق پور یزدان پرست. تهران: طحان، 

1392، 232 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: معماري و نقشه کشی
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: رحلي
* كلمات كلیدي: معماري و نقشه کشي، طراحي سایت پالن ها، طراحي سطوح و عناصر معماري، 

آموزش معماري و نقشه کشي

* چکیده: کتاب حاضر در چهار بخش، مرجعي کامل براي مدل سازي فضاهاي بیروني و عناصر 
معماري است. با استفاده از فرایند معرفی شده در این کتاب، خوانندگان به صورت گام به گام با مباحث 
معماري از طراحي ساده گرفته تا مباحث پیشرفته اي چون ساخت سطوح و فرم هاي پیچیده معماري 
آشنا مي شوند. آن ها یاد خواهند گرفت: 1. با استفاده از ابزارهاي Sandbox شیب ها و سطوح را 
طراحي کنند؛ 2. مدل هاي متنوعي همچون جزئیات معماري، چراغ روشنایي، نیمکت ها و دیگر عناصر 
موجود در فضاهاي بیروني را بسازند؛ 3. فایل هاي »Auto CAD« را به این نرم افزارها وارد کنند و 

به راحتی آن ها را به مدل هاي سه بعدی تبدیل سازند.
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91. کي، جانت. راهنماي معلم براي محافظت از كودك. آتوسا رستم بیک تفرشي، امید 
رمضاني. تهران: مدرسه، 1391، 142 ص

* گروه آموزشي: بهداشت و کودکیاري
* پاية تحصیلي: پیش دانشگاهی فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز
قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش کودکیاري، محافظت از کودك، مربي و کودك، کودك آزاری، قانون 
حمایت از کودکان

* چکیده: کودك آزاري مانند هر پدیده انساني دیگري، خواه ناخواه یکي از ویژگي هاي هر جامعة 
انساني است و بدون تحقیق و آمارگیري هم مي توان اذعان داشت که در هر کشوري به چشم مي خورد. 
معلمان و سایر کارکنان مدرسه، در مقایسه با سایر متخصصان ارتباط بیشتري با کودکان دارند. به 
همین دلیل مسئولیت  شناسایي و واکنش در برابر موارد کودك آزاري به معلمان و کارکنان مدرسه 
واگذارشده است. کتاب »راهنماي معلم براي محافظت از کودك« که آن را در شش فصل مي خوانید، 
شیوه برخورد نظام آموزش وپرورش بریتانیا و سایر نهاد هاي متخصص در مورد پدیده کودك آزاري را 
به تصویر مي کشد. در این کتاب راه هاي تشخیص کودك آزاري، شیوه هاي ارجاع کودك به نهاد هاي 
مسئول براي همکاري متقابل و محافظت از کودك، و همچنین مسائل قانوني و آیین نامه اي مرتبط با 

این موضوع در بریتانیا و ایران معرفي مي شوند.

92. اثني  عشري، خدیجه / بابائي، محمد / ابراهیم نظري، مونا. راهنماي والدين كودكان مبتال 
به سرطان. تهران: تیمورزاده/ طبیب، 1392، 152 ص

* گروه آموزشي: بهداشت و کودکیاري
* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: کودك و سرطان، انواع سرطان، بهداشت و کودکیاري، تغذیه کودکان سرطاني

* چکیده: ابتالي فرزند به بیماري سرطان یکي از دشوارترین و پراسترس ترین تجارب زندگي والدین 
است و خانواده را از جهات متفاوت به شدت تحت تأثیر قرار مي دهد. چنین خانواده هایي نیازمند آموزش 
و حمایت همه جانبه هستند این کتاب به زباني ساده و روشن اطالعات ارزشمند پزشکي را درباره 
روش هاي تشخیص، درمان، نحوة مقابله با عوارض جانبي و کنترل درد، در اختیار والدین قرار مي دهد. 
همچنین کتاب حاوي فصل هاي آموزنده اي درباره رژیم غذایي مناسب و راهکارهایي به منظور کاهش 
مشکالت رواني، خانوادگي و اجتماعي است. کتاب در 10 فصل اطالعات وسیعي را به این شرح در 
اختیار والدین قرار مي دهد: ماهیت بیماري سرطان و انواع آن؛ روش هاي تشخیص سرطان؛ صحبت 
کردن با فرزند درباره بیماري اش؛ انواع درمان و عوارض جانبي آن ها؛ جلوگیري از عوارض جانبي درمان 
سرطان؛ مدیریت و دستور غذایي؛ روش هاي جلوگیري و تسکین دردهاي سرطان؛ ارائه راهکارها؛ 

روش هایي براي کمک به اعضاي خانواده به منظور تطبیق با شرایط بیمار؛ نحوة پیگیري درمان.
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93. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: رفیق خوب يه نعمته )جلد 6(. تهران: سوره مهر، 
1392، 256 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: نمایش نامه، ادبیات نمایشي، نمایش کودك و نوجوان، نمایش عروسکي

* چکیده: این کتاب با مقاله »ضرورت وجود متون نمایشي مناسب از حیث جنسیت و مقطع تحصیلي 
در مدارس« آغاز مي شود و در ادامه به پنج متن نمایشي مي پردازد: »نام نیک یا النة کالغ«، »رفیق 
خوب یه نعمته!«، »فرار از مزرعه«، »آن شب ستاره بارید« و »پشیماني«. این نمایش نامه ها که از متون 
کهن و جدید ادبیات فارسي اقتباس شده اند براي اجرا در مدارس مناسب اند و با پیشنهادهاي خوبي براي 
بازیگري و کارگرداني نمایش و تحلیل کوتاهي درباره آن ها همراه اند. در پایان، نویسنده با انتخاب و 
طرح جمالت مناسب درباره موضوع هر نمایش نامه، مجالي براي شرکت فعال مخاطبان نمایش و 

تعمیق جنبه هاي تربیتي و پرورشي متن فراهم آورده است.

94. رنگ كاري با پیستوله. امیر نظري. تهران: فدك ایساتیس، 1392، 152 ص
* گروه آموزشي: مکانیک

* گرايش / رشته: صنایع چوب
* پاية تحصیلي: دوم و سوم کاردانش

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: رحلي

* كلمات كلیدي: صنایع چوب، رنگ کاري با پیستوله، مواد رنگي، رنگ هاي آبي، اسپري کردن، 
مواد رنگي افشانه اي

* چکیده: در نجاري عملیات »رنگ کاري« یکي از بزرگ ترین دغدغه هاست و کتاب حاضر با 
اطالعات جامع خود در شش فصل، ضمن معرفي بهترین مادة رنگي، به رفع این دغدغه ها مي پردازد. 
در فصل اول ابتدا مواد رنگي را معرفي مي کند و بعدازآن استفاده از رنگ هاي آبي را مطرح مي  سازد. 
در فصل دوم، مجموعه عملیات سنباده زني را شرح مي دهد. فصل سوم رنگ کاري با پیستوله را بیان 
مي کند. در فصل چهارم به اسپري کردن مي پردازد. مواد رنگي افشانه اي و سه گام اصلي در داشتن یک 
پوشش رنگي بي نقص، مباحث فصل هاي پنجم و ششم کتاب را تشکیل مي دهند. در این کتاب معادل 
واژه ها از کتاب اصلي نیز آورده شده است تا خواننده در صورت لزوم واژه ها را بهتر بررسي کند. با توجه 

به چاپ تک رنگ این کتاب، تصاویر رنگي در سي دي ضمیمه کتاب آورده شده اند.
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95. دانش فرد، کرم اله. روش بررسي و تحلیل مسائل مديريت. تهران: صفار، 1392، 254 ص
* گروه آموزشي: علوم تربیتي

* مخاطب: مدیر
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش مدیریت، مدیریت دولتي، تحلیلگر، تحلیل و حل مسئله، روش هاي 
بررسي مسئله

* چکیده: در بررسي و تحلیل هر مسئله، چهار مرحله اساسي طي مي شود: در مرحله اول، اطالعات 
موردنیاز گردآوري و به صورت تعریف شده ای طبقه بندي و سپس ارزیابي مي شود. نتیجه این مرحله 
»شناسایي مسئله« است. در مرحله دوم، تحلیلگر سؤال هایي درباره پدیده موردبررسی مطرح مي کند. 
در مرحله سوم، تحلیلگر به دنبال گزینه هایي است تا مسئله را حل کند. در مرحله چهارم نیز او تصمیم 
نهایي خود را در مورد پدیده و راه حل نهایي آن اتخاذ مي کند. در این کتاب سعي شده است، ابتدا 
اهمیت مسئله و واژه شناسي مربوط به مهارت حل مسئله موردبحث قرار گیرد و سپس با معرفي فرایند 
حل مسئله، نقش روش ها و بینش ها در شناسایي مسائل و تحلیل موقعیت ها موردبررسی قرار گیرد 
و الگوهاي تحلیل و بررسي مسئله مدیریتي ارائه شوند. چگونگي شناسایي مسائل عمومي و بررسي 

ماهیت مسائل مدیریت دولتي ازجمله مباحثي هستند که در این کتاب به آن ها پرداخته شده است.

96. دولي، کیم اي / لیندنر، جیمز. آر / دولي، لري. ام. روش هاي پیشرفته در آموزش از دور:. 
سونیا موسي رمضاني، سکینه محمد یوسفي. تهران: آواي نور، 1392، 328 ص

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز، کارشناس

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: آموزش از راه دور، نظریه هاي یادگیري، حیطه هاي یادگیري، مدیریت برنامه 

آموزشي، دوره هاي آموزشي

* چکیده: آموزش از راه دور در ایران براي اولین بار در سال 1350 در دانشگاه ابوریحان بیروني به 
شکل آموزش مکاتبه اي ارائه شد و مراحل رشد خود را طي کرد. آموزش از راه دور روشي براي آموزش 
افراد جامعه به کمک فناوري و اینترنت است. در این کتاب، به موضوع روش هاي پیشرفته در آموزش 
از دور پرداخته مي شود که رویکردها و شیوه هایي را براي مدرسان و مدیران ارائه مي دهد. قابلیت هاي 
یادگیرندگان  مشارکت  یادگیرندگان،  تفاوت هاي  بزرگ ساالن،  یادگیري  نظریه  دور،  از  آموزش 
بزرگ سال، الگوهاي طراحي آموزش، حیطه هاي یادگیري، موضوعات یادگیري، ارزشیابي یادگیرنده 
محور و فنون تسهیل سازی، کاربرد ویدیو در دوره هاي آموزشي از دور و مدیریت برنامه و دوره آموزشي 

اهم عناوین این کتاب هستند.
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97. باکت، استفان. روش هاى تدريس خالقیت. مهران فرج اللهي، سونیا موسي رمضاني. تهران: 
آواي نور، 1392، 272 ص

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز، کارشناس

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: پرورش خالقیت، روش هاي تدریس، بازي و فعالیت

* چکیده: خالقیت نگرشي است که مجموعه اي از فرایندهاي ذهني، همچون بازیگوشي، کنجکاوي، 
حساسیت فوق العاده، خودآگاهي و استقالل را درهم ادغام مي کند. خالقیت ارتباط برقرار کردن بین 
اندیشه ها و نگاه کردن به آن ها از زوایاي مختلف به عنوان عادتي فکري است. مهم  ترین هدف نویسنده 
موضوع این کتاب ارائه روش هاي تدریس مبتني بر خالقیت بوده و در آن 120 ایده درزمینه روش هاي 
تدریس خالق ارائه کرده است. کتاب در بخش اول مخاطبان را با شماي کلي خالقیت آشنا مي سازد، و 
در بخش هاي دوم و سوم ساخت محیط خالقانه و جعبه ابزار فکر را مطرح مي سازد. بازي ها و فعالیت ها، 
سرفصل هاي بعدي کتاب هستند که مجموعاً زمینه ایجاد خالقیت را فراهم مي کنند. طبق مطالب 
کتاب، معلم و استاد نباید برنامه هاي آموزشي را صرفاً به ارائه درس منحصر کنند، بلکه باید امکانات 
مناسبي به منظور پرورش خالقیت افراد ارائه دهند. همچنین، معلم و استاد باید از آزادي عمل برخوردار 

باشند تا بتوانند به منظور پرورش خالقیت، از حداقل زمان، حداکثر استفاده را ببرند.

98. چتري، شهربانو. روش هاي نگهداري غذاها، میوه ها و سبزى ها. تهران: سفیر اردهال، 
1391، 84 ص

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: نگهداري غذاها، آموزش آشپزي، آشپزخانه

* چکیده: یکي از دغدغه هاي خانواده ها، نگهداري غذاها، میوه ها و سبزي هاست. شیوه اجرایي 
صحیح نگهداري مواد غذایي، سبب خواهد شد که استفاده از این نوع غذاها در مدت زمان تعیین شده 
انجام گیرد. این کتاب که موضوع آن هم نگهداري غذاها، میوه ها و سبزي هاست، روش هاي نگهداري 
از آن ها را تشریح مي کند. خشک کردن مواد غذایي، منجمد کردن، استریل کردن حبوبات، پخت 

حبوبات، خشک کردن سبزي ها و نکاتي در مورد آشپزخانه، بخشي از مطالب این کتاب هستند.
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99. ریسر، رابرت / جان وي، دمپسي. روندها و مباحث نوين در طراحي و فناوري آموزشي. 
محمدرضا وحداني اسدي، حسین اسکندري، داریوش نوروزي. تهران: آواي نور، 1392، 560 ص

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز، کارشناس

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: تاریخچه طراحي، تاریخچة فناوري آموزشي، مدیریت آموزشي

* چکیده: »فناوري آموزشي« عبارت است از: نظریه و عمل طراحي، تولید، اجرا، مدیریت و ارزشیابي 
فرایندها و منابع یادگیري و این کتاب کوشیده است تصویري روشن از حوزة طراحي و فناوري آموزشي 
در هفت بخش با این عنوان ها ارائه دهد: نظریه ها و الگوهاي یادگیري و آموزش؛ ارزشیابي، اجرا و 
مدیریت پروژه ها و برنامه هاي آموزشي؛ فناوري عملکرد انساني؛ موضوعات و گرایش ها در موقعیت هاي 
گوناگون؛ پیدا کردن کاري مرتبط با طراحي و فناوري آموزشي و موفقیت در آن؛ جهت گیري هاي جدید 

در طراحي و فناوري آموزشي.

100. ممیز، مرتضي. روي جلدهاي مرتضي ممیز. تهران: کتاب آبان، 1391، 320 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: گرافیک
* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: مرتضي ممیز، طرح جلد، آموزش هنر، متخصص گرافیک

* چکیده: مرتضي ممیز بر اساس روشي منظم با ساختاري هندسي کار مي کرد. او ناشران را به 
قبول سلیقه طراحان گرافیک وامي داشت و در گفت وگوهاي دوجانبه و گاه با زبان تحکم و یک جانبه، 
حضور طراح گرافیک را در نشر الزامي مي دانست. با تالش او بود که براي نخستین بار نام طراح 
گرافیک در شناسنامه کتاب ها و نشریات مطرح شد. کتاب حاضر، نگاهي کلي به طراحي هاي روي 
جلد دارد. این کتاب گرافیستي را معرفي مي کند که طي حدود نیم قرن، ذهنیت و روشي ثابت را با 
تأثیرپذیري از پیشرفت فناوري به کار بسته است. کتاب در هفتمین سالگرد شادروان مرتضي ممیز 

انتشاریافته و طراح گرافیک آن ساعد مشکي است.
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101. کاري، آنتوني. زندگي بدون درد. فاطمه کاظمي بید هندی. تهران: نظري، 1392، 296 ص
* گروه آموزشي: تربیت بدنی

 * پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: زندگي بدون درد، درمان درد بدن، آموزش پزشکي، تمرینات ورزشي، فعالیت بدن

* چکیده: هرگاه احساس درد کنید، به تنها چیزي که مي اندیشید، رهایي از این درد است. در این 
کتاب، تالش مؤلف بر این بوده است که تمام دانش و تجربه خود را صرف تهیه و ارائه برنامه اي براي 
زندگي بدون درد کند. با خواندن این کتاب، مخاطبان نه تنها با ابزار الزم براي رهایي از دردآشنا خواهند 
شد، بلکه براي سالم نگه داشتن بدن خود در بقیه عمر، از دانش و اطالعات کافي نیز بهره مند خواهند 
بود. کتاب حاضر دو بخش دارد. بخش اول آن فعالیت و عملکرد بدن ما را تشریح مي کند و بخش دوم 
به ما کمک خواهد کرد تا فلسفه اولیه عملکرد بدن را در شرایط منحصربه فرد خود اعمال کنیم و این 
ما را در مسیر رهایي از درد به جلو مي راند. در این مرحله باید نوع بدن و نوع کار خود را مشخص کنیم 

و سپس به سراغ تمرینات بدني و ورزشي متناسب با آن برویم.

102. رانکل، هال ادوارد / رانکل، جني. کلیدهاي همسران موفق: زندگي مشترك بدون فرياد. 
اکرم قیطاسي. تهران: صابرین، 1392، 277 ص

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: زندگي مشترك بدون فریاد، رفتار زناشویي، مدیریت خانواده

* چکیده: کتاب »زندگي مشترك بدون فریاد« یکي از کتاب هاي مجموعة »کلیدهاي همسران 
موفق« است. این مجموعه مي کوشد با نگاهي کاربردي به نیازها و مسائل زندگي مشترك، چه در 
مرحلة انتخاب همسر و چه در دوران پس از ازدواج، راهنماي زندگي مشترك انسان ها باشد. انسان هایي 
که مي توانند در زندگي مشترك زناشویي خود، اصل را بر حفظ آرامش، رشد کردن و صمیمي تر شدن 
بگذارند و در بقا و تداوم آن نیز بکوشند. این کتاب که در سه بخش تدوین شده است، به خوانندگان 
مي آموزد: اگر بر خودتان کنترل ندارید، نمي توانید ارتباط برقرار کنید. اگر در قسمتي از راه حل نباشید، 
قسمتي از مشکل هستید! براي آنکه به سمت هم حرکت کنیم، باید از خودمان بیرون بیاییم. صمیمیت 
همیشه با یک »من« شروع مي شود، و.. یادگیري ارتباط با دیگران به شیوه آرام، در اختیار گرفتن 
واکنش هاي عاطفي تان بدون در نظر گرفتن رفتار دیگران، یادگیري تمرکز بر خود و مراقبت از خودتان 

براي مصلحت دنیا، توصیه هاي »بدون فریاد« این کتاب براي خوانندگان است.
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103. صناعي ها، علیرضا. سازه هاي بتني. تهران: بین المللی گاج، 1392، 304 ص
* گروه آموزشي: عمران

* گرايش / رشته: ساختمان
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: رحلي
* كلمات كلیدي: سازه هاي بتني، بتن آرمه، مصالح در بتن

* چکیده: بتن در حقیقت نوعي مصالح مصنوعي است که داراي مقاومت فشاري قابل قبول و مقاومت 
کششي پایین است. به دلیل ضعف مقاومت کششي بتن، ایده بتن مسلح ابداع شده است که در آن 
براي جبران ضعف کششي از فوالد استفاده مي شود. مؤلف کتاب »سازه هاي بتني« مي گوید به دلیل 
فقدان مرجع ملي براي درس سازه هاي بتن مسلح، کتاب حاضر تدوین شده است. کتاب در نه فصل 
مجزا به این عناوین پرداخته است: خصوصیات مصالح در بتن آرمه و روش هاي طراحي؛ بررسي رفتار 
مقاطع خمشي و طراحي آن ها؛ طراحي تیر تحت برش؛ طراحي تیر تحت پیچش؛ تحلیل و طراحي 
مقاطع تحت بارمحوری؛ پیوستگي فوالد و بتن )طول مهاري و وصله میلگرد(؛ قابلیت بهره برداري 
)کنترل ترك، خیز و ارتعاش(؛ تحلیل و طراحي دال ها و پي ها در هر فصل ابتدا مطالب آموزشي مربوط 
به آن فصل با تکیه بر مفاهیم موجود در درس سازه هاي بتن مسلح و ارائه مثال هاي تألیفي مرتبط 
بیان شده است. درنهایت، آزموني براي بررسي میزان تسلط مخاطب روي مطالب فصل موردمطالعه 

ارائه شده است.

104. کریسپ، پیتر. شکسپیر. رضا دادویي. تهران: سبزان، 1392، 128 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: نمایش
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: آثار شکسپیر، زندگی نامه شکسپیر، نمایشنامه نویسی، آموزش هنر

* چکیده: یکي از مزیت هاي فراگیري تاریخ گذشتگان، درواقع استفاده از تجربیات همه کسانی است 
که پیش از ما زندگي کرده و رنج و زحمتي را براي کسب تجربه، متحمل شده اند. ما با بهره گیري از 
تجربیات گذشتگان، توانایي هاي خودمان را افزایش مي دهیم. کتاب حاضر، با بیان تاریخچه زندگي 
شکسپیر، اطالعات قابل توجهی درباره اوضاع اجتماعي، سیاسي، اقتصادي و فرهنگي آن زمان به 
مخاطب مي دهد. درواقع مي کوشد با شرح شاخه هاي گوناگون علم و تاریخ در زمان شکسپیر دانش 

مخاطب را افزایش دهد.
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105. فراتس، دلورس. دنیاي هنر: شمع سازي 9 )شمع هاي فانتزي و معطر(. اکرم ذاکري. تهران: 
بین المللی حافظ، 1392، 60 ص

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
 * پاية تحصیلي: دوم و سوم کاردانش

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: خشتي

* كلمات كلیدي: هنرهاي دستي، شمع هاي تزئیني، ساخت شمع، آموزش هنر

* چکیده: شمع هاي معطري که از بیرون خریداري مي شوند، به محض روشن شدن عطرشان کاهش 
مي یابد یا در همان مرحله ابتدایي، عطر آن ها پخش مي شود. بنابراین مي شود به این گونه شمع ها عطر 
موردعالقه خود را اضافه کرد و از عطر آن ها تا آخرین حوضچه موم استفاده کرد. این کتاب طرز ساخت 
و مواد موردنیاز انواع شمع هاي ساده و معطر را به کمک تصویرهاي رنگي براي عالقه مندان شرح 
مي دهد. در پایان شرح ساخت هرکدام از شمع ها، زیر عنوان »نکته هاي خواندني«، اطالعات مفیدي 

به خوانندگان ارائه مي شود.

106. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: شهر بی گدا )جلد 22(. تهران: سوره مهر، 
1392، 256 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: نمایش نامه، ادبیات نمایشي، نمایش کودك و نوجوان، نمایش عروسکي

* چکیده: کتاب با مقاله »ضرورت وجود متون نمایشي مناسب از حیث جنسیت و دوره تحصیلي در 
مدارس« آغاز و با نوشتار »نقش هنر نمایش در آزمایشگاه ها« به قلم دکتر ناظرزاده كرماني وارد 
مبحث تخصصي نمایش و تئاتر مي شود. در ادامه، با پنج متن نمایشي: »شهر بی گدا«؛ »اشتباه کوچک، 

تنبیه بزرگ«؛ »شادي محلة کوچک تو«؛ »زرنگي«؛ »راهنمایي خزانه« نیز آشنا مي شویم.
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107. گروه مولفین بنیاد ICDL ایران. صفحه گسترده )EXcel 2013( . تهران: مدرسه، 1392، 
168 ص

* گروه آموزشي: رایانه
* پاية تحصیلي: دوم کاردانش، دوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش رایانه، آموزش اکسل، ICDL، اکسل 2013

* چکیده: بهترین مزیت برنامه اکسل این است که اگر تغییري در اعداد ایجاد کنید، آنگاه مجموع 
اعداد و محاسبات نیز به طور خودکار تغییر مي کنند و به روزرسانی مي شوند. این کتاب که از مجموعه 
»کتاب هاي آموزش استاندارد بین المللي برنامه درسي ICDL« محسوب مي شود به برنامه اکسل 
2013 اختصاص دارد که در آن ضمن آموزش جامع، به قابلیت هاي این برنامه نیز اشاره شده است. یکي 
از ویژگي هاي این کتاب ارائه نکته هاي آموزشي است که مخاطب را به درك بهتر و عمیق تر وامي دارد.

فرهنگسراي  تهران:  تجاره.  سادات  سارا  طبیعي.  الگوهاي  با  طراحي  مگي.  مکنب،   .108
میردشتي، 1392، 152 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: گرافیک

* پاية تحصیلي: پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: آموزش هنر، آموزش طراحي، زیبایي شناسي، حس گرایي طبیعت

* چکیده: کتابي که طرح روي جلد آن را پیش رو دارید، به بررسي و روشن سازي روابطي در طبیعت، 
هنر، علم، اقتصاد، فلسفه، فناوري و طراحي مي پردازد. این کتاب به گفته مؤلف، به مردم کمک مي کند 
تا همیشه به خاطر بسپارند، مادامی که روي این سیاره هستند، مي توانند با ایجاد مفاهیم زیبا در روند 
زندگي انسان دخیل باشند. به عالوه، ضمن دادن آگاهي بیشتري درباره طبیعت به مخاطب، در دو بخش 
و نه فصل، اصل زیباشناسي و آئین طبیعت را زیر این عنوان ها شرح مي دهد: زیبایي شناسي؛ راهکار 
طبیعت براي طراحي اخالقي؛ پویایي طبیعت؛ حس گرایي طبیعت؛ ساخت زیبایي و نمادها و موقعیت 

طبیعي. مطالب کتاب در هر مبحث با تصویرهاي رنگي و تمرین همراه هستند.
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109. مانو، ام. موریس. طراحي ديجیتال )مدار منطقي(. مجتبي لطفي زاد. تهران: صفار، 1392، 
584 ص

* گروه آموزشي: برق
* گرايش / رشته: الکترونیک

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: طراحي دیجیتال، مدار منطقي، اعداد دودویي، گیت هاي منطقي، مدارات ترتیبي، 

HDL مدل هاي

* چکیده: »سیستم ديجیتال« عبارت است از مجموعه مدول هاي دیجیتال متصل به هم. براي 
فهمیدن طرز عمل هر مدول دیجیتال، داشتن دانش پایه اي در مورد مدارات دیجیتال و تابع منطقي 
آن ها ضروري است. هفت فصل اول کتاب حاضر، ابزارهاي پایه طراحي دیجیتال، از قبیل ساختارهاي 
گیت منطقي، مدارات ترکیبي و ترتیبي، و افزاره هاي منطقي قابل برنامه ریزی را ارائه مي دهند. فصل 8 
 )HDL( با استفاده از یک زبان توصیف سخت افزار ،)RTL( طراحي دیجیتال را در سطح انتقال ثبات
مدرن معرفي مي کند. فصل 9 متن را با تمرینات آزمایشگاهي با استفاده از مدارات دیجیتال به پایان 
مي برد. سیستم هاي دیجیتال داراي چنان نقش برجسته اي در زندگي روزمره ما هستند که دوره اخیر 
فناوري را »عصر دیجیتال« نامیده ایم. این سیستم ها در ارتباطات، مراودات تجاري، کنترل ترافیک، 
هدایت سفینه هاي فضایي، درمان پزشکي، اینترنت و فعالیت هاي تجاري، صنعتي و علمي به کار مي روند.

110. انجمن صنفي طراحان گرافیک ایران. طراحي گرافیك )مجموعه مقاالت، شماره سه(. 
تهران: کتاب آبان، 1392، 224 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: گرافیک

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: انجمن صنفي طراحان گرافیک ایران، آموزش هنر، کتاب اردیبهشت، مقاله هاي 
پژوهشي طراحان گرافیک

* چکیده: کتابي که طرح روي جلد آن را پیش رو دارید، حاوي گزیده مقاله هایي تحت عنوان 
»کتاب اردیبهشت 3« است. این مقاله ها طي سومین فراخوان پژوهشي طراحي گرافیک ایران از 
سوي »انجمن صنفي طراحان گرافیک ایران« ارائه شده است. انجمن صنفي طراحان گرافیک ایران 
به منظور گسترش مباحث نظري طراحي گرافیک ایران تاکنون، سه دوره »نشان اردیبهشت« را برگزار 
کرده است. عنوان هاي مقاالت این مجموعه به این شرح اند: قواعد تایپ؛ قلم هاي خوش نویسي و 
طراحي حروف معاصر فارسي؛ تعریف تایپوگرافي؛ رابطة اصول تجسمي در تایپوگرافي؛ آثار چاپ سنگي؛ 
پیگیري حرکت چشم، خانواده حروف؛ نگاهي به ظرفیت هاي تصویري سیاه مشق های نستعلیق در 

تایپوگرافي معاصر.



111. افشاري، هدي. طراحي مجموعه مسکوني همساز با اقلیم نواحي گرم و نیمه 
مرطوب ايران. تهران: طحان، 1391، 144 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: معماري و نقشه کشی

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: خشتي

* كلمات كلیدي: طراحي اقلیمي، خرمشهر، طراحي ساختمان، معماري سنتي

* چکیده: طراحي ساختمان ها بر اساس اصول معماري، همساز با اقلیم هر منطقه، عالوه بر ایجاد 
آسایش حرارتي در فضاي داخلي ساختمان، سبب کاهش مصرف سوخت و مهم تر از آن، سالم سازي 
محیط زیست خواهد شد. این امر در مناطقي همچون استان خوزستان و به ویژه شهرستان خرمشهر که 
یکي از گرم ترین و حادترین مناطق اقلیمي کشور و داراي شرایط آب وهوای بحراني است، اهمیت دوچندان 
مي یابد. نتایج تحقیقات نشان مي دهد که در صورت بي توجهي به مسائل اقلیمي در طراحي ساختمان هاي 
این منطقه، استفاده از تأسیسات کنترل کننده فضاهاي داخلي در اکثر مواقع سال ضرورت مي یابد. کتاب 
حاضر پژوهشي توصیفي - تحلیلي است، براي دستیابي به اصول طراحي مسکن در اقلیم گرم و نیمه 
مرطوب ایران که بیشتر در استان خوزستان و شهرهاي اهواز، آبادان و خرمشهر به چشم مي خورد، صورت 
گرفته است. در این میان، سرفصل هاي کتاب بیشتر به محوریت شهر خرمشهر تنظیم شده اند. از میان 
شهرهاي خوزستان، خرمشهر به دلیل داشتن تمامي شرایط آب و هوایي بحراني به عنوان نمونه موردي 
انتخاب شده است. پس از تحلیل و بررسي شرایط آب و هوایي، نقاط ضعف و قوت، و نیز مسکن سنتي 

خرمشهر، راهکارهاي الزم براي برقراري آسایش حرارتي در این نواحي از ایران استنتاج شده است.

112. حسین پور، علی. طراحي مهدكودك با نگاهي به تقدس در معماري ايراني. تهران: 
طحان، 1391، 264 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: معماري و نقشه کشی
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: خشتي
* كلمات كلیدي: کودك و هنر، کودك و معماري، فضاي معماري اسالمي

* چکیده: فضاي زندگي کودك باید موجب باروري جسمي، فکري، احساسي و اجتماعي او شود. 
به خوبي پیداست که معماري مي تواند نقش بسزایي در تحقق این امر داشته باشد. ساختن فضاي مناسب 
براي کودکان، مؤثرترین نقش را در آسایش بخشي به محیط رشد جسمي و روحي آنان دارد. مدارس نیز 
مانند بناهاي دیگر، تحت تأثیر عوامل مختلفي نظیر عوامل جغرافیایي، اقلیمي، مصالح، فناوري عملکرد 
و عناصر ویژه شکل گرفته اند. مدارس ازجمله فضاهاي معماري هستند که برابر با خصوصیات جغرافیایي 
و آب و هوایي هر منطقه احداث مي شوند. یکي از عوامل مؤثر تربیتي در آموزش وپرورش، سبک معماري 
فضاي مدرسه و مهدهاي کودك است. کتاب حاضر نیز به این مهم پرداخته است. پنج فصل کتاب، 
بافت معماري نوین، ضرورت تقدس و معماري اسالمي در فضاي آموزشي، رویکرد فضاهاي هنري در 

مهدکودك، و بررسي فضاهاي هنري و معماري در مهدکودك را شرح مي دهند.

فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيوتربیتیمناسبومرتبطبابرنامةدرسي74



113. آرمان، والتر. طراحي و نقشه كشي مبلمان چوبي. مراد سلیمي، داود توبه خواه فرد، امیر 
نظري. تهران: فدك ایساتیس، 1392، ص

* گروه آموزشي: مکانیک
* گرايش / رشته: صنایع چوب

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رحلي
* كلمات كلیدي: صنایع چوب، طراحي و نقشه کشي مبلمان چوبي، مبل سازي، کابینت سازی، 

معماري داخلي خانه

* چکیده: طراحي و ترسیم نقشه هاي استاندارد مبلمان، مستلزم آگاهي از اطالعات پایه در طراحي و 
نقشه کشي است. آشنایي با ابزارهاي نقشه کشي و روش کاربرد صحیح آن ها در مراحل اولیه، به کاربر 
کمک خواهد کرد مهارت خود را ارتقا دهد. این کتاب پوشش دهنده مطالب آموزشي جدیدي است و 
کمک خواهد کرد تا هنرآموزان و کاربران رشته صنایع چوب، طراحي ها و نقشه هاي مبلمان چوبي را بر 
اساس استانداردهاي معرفی شده مبلمان فراگیرند. همچنین، در این کتاب مطالب و نکات فني به روز 
شده اند. لذا کارآموزان مي توانند پس از پایان آموزش به آساني تمرینات داده شده را انجام دهند. این کتاب 
براي آموزش در هنرستان هاي فني، مراکز آموزش فني وحرفه اي و صنایع مبلمان از ارزش و اهمیت 
زیادي برخوردار است. به طورکلی مي توان گفت که کتاب »طراحي و نقشه کشي مبلمان چوبي« خودآموز 
روان و ساده برای کساني است که قصد دارند، به صنعت مبلمان و صنایع چوب وارد شوند. همچنین ارائه 
سؤاالت در پایان هر فصل، کارآموز را براي ورود به کالس هاي درس در مراحل متفاوت آماده مي سازد.

114. نمایشگاه خوشنویسي طلوع مهر. طلوع مهر )آثار استادان معاصر خوشنویسي ایران(. تهران: 
کتاب آبان، 1392، 276 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: گرافیک

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رحلي
* كلمات كلیدي: آثار خوش نویسان ایران، آموزش خوش نویسي

* چکیده: کتاب »طلوع مهر«، آثار استادان معاصر خوش نویسي ایران است که از نمایشگاه »طلوع 
مهر« که بدان مناسبت در »مؤسسه فرهنگي هنري صبا« برگزار شد، موفق به دریافت گواهی نامه 
استادي شده اند. آثار مندرج در این کتاب بخشي از هنرنمایي هاست که به شیوه هاي قدیم و جدید و با 
عنایت به اصول خوش نویسي درخشیده اند. کتاب حاوي انواع آثار به سبک هاي خط هاي نستعلیق، ثلث 

و نسخ است که در قالب قطعه، سیاه مشق، چلیپا، خط و نقاشي و کتابت به نگارش درآمده اند.
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115. دنیاي هنر: غذاهاي برياني. فریده جهانگیري. تهران: نیکبن، 1392، 84 ص
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: خشتي
* كلمات كلیدي: آموزش آشپزي، غذاهاي گوشتي، غذاهاي بریاني، انواع سس و چاشني

* چکیده: کتابي که تصویر روي جلد آن را مالحظه مي کنید، ضمن ارائه تصاویر رنگي، از آماده 
کردن انواع غذاهاي بریاني و تکنیک هاي کبابي کردن و طرز نگهداري آن ها را شرح مي دهد. برخي از 
مطالب کتاب عبارت اند از: بریاني کردن مرغ و ماکیان؛ آماده کردن گوشت دندة بره و طرز کباب کردن 
آن؛ انواع عصاره ها؛ بوقلمون کبابي؛ اردك کبابي با سس پرتقال؛ قرقاول کبابي؛ گوش برة بریاني؛ دندة 
کبابي گوساله؛ فیلة کبابي گوساله؛ رولت گوشت گوساله. در پایان کتاب دوست داران علم آشپزي با 
انواع سس و چاشني نیز آشنا مي شوند، و طرز تهیه آن ها و مواد الزم براي هرکدام را هم فرامی گیرند.

116. دریایي، محمد. غذاي سالم، غذاي ارگانیك. تهران: سبحان نور، 1391، 272 ص
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: غذاي سالم، غذاي ارگانیک، کشاورزي ارگانیک، آموزش بهداشت

* چکیده: اولین و اصلي ترین هدف در کشاورزي ارگانیک حفظ و صیانت از خاك است، زیرا خاك 
منشأ غذاي انسان اعم از نباتي و حیواني محسوب مي شود. کتاب حاضر که به نقش محوري تغذیه 
طبیعي و ارگانیک در تأمین سالمتي توجه دارد، در فصل اول تاریخچه غذاهاي ارگانیک، فواید این 
غذاها، و معیارهاي تشخیص غذاي ارگانیک را بازگو مي کند. در فصل دوم که کشاورزي ارگانیک 
)زیستي( را شرح مي دهد، این مباحث را دنبال مي کند: انواع کشاورزي )کشاورزي متعارف، پایدار، آبي، 
حفاظتي، طبیعي و..(؛ اهداف اصلي کشاورزي زیستي؛ علل رفتن به سمت کشاورزي ارگانیک؛ محصول 
ارگانیک؛ کود زیستي؛ کود بیولوژیک. اصول کشاورزي ارگانیک، نهادینه کردن بازار محصوالت سالم و 
ارگانیک، گرایش به کشاورزي ارگانیک، خاك و آب سالم، ضرورت تولید گوشت مرغ ارگانیک، نگرشي 

تحلیلي به ترویج و توسعه کشاورزي ارگانیک و...



117. ادواردز، لینزي / کراکر، سوزان. فرايندهاي روان شناختي در كودكان ناشنوا. علي 
مشهدي، زهرا حسین زاده ملکي، فاطمه کشوري. تهران: آواي نور، 1391، 240 ص

* گروه آموزشي: بهداشت و کودکیاري
* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز، مربي کودك، والدین
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش کودکیاری، ناشنوایي در کودکان، کاشت حلزون، وسایل کمک شنوایي، 
شنوایي سنجي، آزمون رفتاري

* چکیده: ناشنوا يا سخت شنوا بودن تجربه اي است که نه تنها به ایجاد مشکالتي در فضاي 
ارتباطي فرد مي انجامد، بلکه مي تواند باعث ایجاد فرایندها و یا مشکالت روان شناختي خاص در وي 
شود. تا کنون در کشور ما کتاب هاي متعددي توسط استادان و پژوهشگران حوزة کار با کودکان ناشنوا 
به منظور استفاده متخصصان، دانشجویان و والدین تألیف یا ترجمه شده اند. در اکثر این کتاب ها عمده 
مطالب به مباحث پزشکي، زیستي و آموزشي اختصاص دارد و کمتر به مسائل روان شناختي این 
افراد توجه شده است. در کتاب حاضر که مجموعه مباحث آن را در هفت فصل مي خوانید، دو تن از 
روان شناسان بالیني متخصص در حوزة کار با کودکان ناشنوا، با رویکردي مستند و مبتني بر شواهد و با 
تأکید ویژه بر برخي از مهم ترین ویژگي هاي روان شناختي کودکان ناشنوا، سعي کرده اند تا حدودي این 
خأل را جبران کنند. یکي از مهم ترین اهداف این کتاب، ارائه نظریات روان شناختي کاربردي در مورد 
روش ها و فنون مفید در کار با کودکان ناشنوا بوده است. تجربه هاي ناشنوایي در کودکان، اختالل هاي 
رفتاري و هیجاني، خودپنداره، عزت نفس و تحول هویت، مشکالت خاص یادگیري، اختالل هاي 
ارتباطي، و کاشت حلزون در اطفال، سرفصل هاي کتاب هستند. این کتاب مي تواند منبعي مفید براي 

درس هاي رشته هاي روان شناسي و تعلیم وتربیت باشد.

118. زارعي، مهدي. فرهنگ نامه طاليي ورزش. تهران: طالیي، 1392، 320 ص
* گروه آموزشي: تربیت بدنی

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رحلي
* كلمات كلیدي: فرهنگ نامه طالیي، فرهنگ نامه ورزش

* چکیده: این کتاب، ورزش دوستان را با تاریخچه، ابزارها و وسایل، مقررات و چهره هاي مشهور 
افتخارات  ارزشمندي درباره  آشنا مي کند و اطالعات  از صد رشته ورزشي در سراسر جهان  بیش 
ورزشکاران و تیم هاي کشورمان در این رقابت ها در اختیار آنان قرار مي دهد. در این کتاب توضیحات 
مربوط به هر رشته ورزشي با عکس ها و طرح هاي گرافیکي همراه است و مطالب خواندني در 17 فصل 
گنجانده شده اند. عنوان هاي برخي فصل ها ازاین قرارند: ورزش دوران باستان؛ ورزش هاي مادر؛ مسابقات 

زمستاني؛ رشته هاي تیمي؛ مسابقه با اسلحه؛ ورزش با وسایل نقلیه؛ هوانوردي؛ مسابقات معلوالن.
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119. لطفي، علیرضا / مسجدي، حسین. فرهنگ واره گرمابه. تهران: کتاب آبان، 1392، 436 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: معماري و نقشه کشی
* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: فرهنگ واره گرمابه، معماري گرمابه، تأسیسات گرمابه، گرمابه هاي ایران، آموزش 
معماري و نقشه کشي

* چکیده: گرمابه عمومي، جلوه اي از بهترین و هنرمندانه ترین آثار هنري این سرزمین است که 
در ادبیات داستاني، نگارگري ها و معماري ویژگی و نقش مؤثري را ایفا مي کند. کتاب حاضر در پي 
آن است که این بنا را از وجوه گوناگون و مناظر و مرایاي مختلف آییني، جامعه شناسي، ادبي، هنري 
و فرهنگي بکاود و پاسخي هرچند ناقص به پرسش هاي نسل جدید که غالباً تصویري از رایج ترین 
فضاهاي پرکاربرد دیروز - حمام- ندارند، داده باشد، کتاب زیر سرفصل هایي همچون گرمابه درگذر 
زمان، گرمابه از منظر ادیان، معماري گرمابه، گونه شناسي گرمابه، تأسیسات گرمابه، تزئینات و آرایه هاي 

گرمابه، اطالعات مفیدي در اختیار خوانندگان قرار مي دهد.

120. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: فقط به فکر خودت نباش )جلد 8(. تهران: 
سوره مهر، 1392، 256 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: نمایش نامه، ادبیات نمایشي، نمایش کودك و نوجوان، نمایش عروسکي

* چکیده: کتاب حاضر در کنار مقاله »انواع نمایش عروسکي« - که اطالعات مناسبي در اختیار 
هنرآموز و مخاطب هنرجو مي گذارد- پنج متن نمایشي را نیز ارائه مي دهد: »فقط به فکر خودت 
نباش«؛ »چه کسي اشتباه کرد؟«؛ »باید کاري کرد«؛ »بهانه جو«؛ »شاهدان پرنده«. این نمایش نامه ها 
که از متون کهن و جدید ادبیات فارسي اقتباس شده اند، عالوه بر تمرینات کالسي رشته هاي هنري، 

براي اجرا در مدارس هم مناسب اند.
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121. مالودزوف،  فیلیپ. فیزيولوژي تنیس روي میز. فرشید کوکبي. سنندج: علمي کالج، 1392، 
134 ص

* گروه آموزشي: تربیت بدنی
* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش تربیت بدني، فعالیت جسماني، فیزیولوژي تنیس، تمرین هاي هوازي، 
تغذیه و ورزش

* چکیده: انرژي الزم براي انقباض عضالت از مصرف مولکول ATP در داخل عضله حاصل مي آید. 
مقادیر کمي از این مولکول ها در داخل عضله وجود دارند که خیلي سریع مصرف مي شوند. اگر این 
مولکول ها بازسازي نشوند، هیچ فعالیت جسماني سریعي امکان پذیر نخواهد بود. کتاب »فیزیولوژي 
تنیس روي میز« به انواع فعالیت هاي جسماني مي پردازد و در آن مخاطب با سیستم هاي انرژي 
و آمادگي جسماني زیر این عنوان ها آشنا مي شود: آمادگي جسماني عمومي؛ تمرین هاي هوازي و 
آمادگي جسماني )12  )با وزنه(؛ کشش هاي وضعیتي. کارت هاي  بي هوازي؛ تمرین هاي عضالني 
کارت(، بازیافت و انواع آن، تغذیه و مواد نیروزا. درمجموع، این کتاب راهنماي خوبي براي ورزش 
دوستان است. زیرا عالوه بر تشریح به زبان ساده، از سیستم هاي تولید انرژي از ابعاد مختلف آمادگي 

جسماني و روش هاي تقویت و تمرین آن ها، از تصویرهاي آموزشي نیز استفاده کرده است.

122. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: قصد دعوا ندارم )جلد 21(. تهران: سوره مهر، 
1392، 240 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: نمایش نامه، ادبیات نمایشي، نمایش کودك و نوجوان، نمایش عروسکي

انواع  درباره  مناسبي  اطالعات  که  نمایش عروسکي« -  »انواع  مقاله  کنار  در  کتاب  * چکیده: 
عروسک هاي نمایشي، طرز ساخت، محدودیت ها و توانمندي ها در اختیار هنرآموز و هنرجو مي گذارد- 
این پنج متن نمایشي را ارائه مي دهد: »خانه اي بزرگ تر«؛ »بخشنده«؛ »قصد دعوا ندارم«؛ »کینة کور«؛ 
»اینجا ِده من است«. این نمایش نامه ها عالوه بر تمرینات کالسي رشته هاي هنري، چه به شکل 
اجراي تئاتر و چه حیطه ایده پردازي، براي اجرا در مدارس نیز مناسب اند. در پایان، نویسنده با انتخاب و 
طرح جمالت مناسب درباره موضوع نمایشنامه ارائه شده، مجالي براي شرکت فعال مخاطبان نمایش و 

تعمیق جنبه هاي تربیتي و پرورشي متن فراهم مي آورد.
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123. بي باك، محمد. قلب هاي تا به تا. اصفهان: آموخته، 1392، 200 ص
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: مدیریت خانواده، روابط دختر و پسر، معاشرت، روان شناسي روابط دختر و پسر، 

حریم شناسي

* چکیده: عملکردها و روابط معمواًل از باورها نشئت مي گیرند، زیرا از کسي که باورهاي نادرستي 
دارد و خود را اسیر روابط نامطلوب کرده است، بروز هر رفتار نادرستي هم انتظار مي رود. این کتاب 
تحلیل گر انواع روابطي است که بین دو جنس پسر و دختر ایجاد مي شود. درواقع سیر شروع و سرانجام 
روابط دختر و پسر را زیر این عنوان ها شرح مي دهد: انواع روابط؛ با چه کسي دوستي کنیم؛ روان شناسي 
بلوغ و نوجواني؛ علل شکل گرفتن روابط دختر و پسر؛ افراط در معاشرت؛ پیامدهاي سیاسيـ  اقتصادي 
روابط آزاد دختر و پسر؛ برخوردها و تماس هاي فیزیکي اتفاقي و محدود؛ آسیب هاي روان شناسي روابط 

دختر و پسر؛ شکست عاطفي.

124. هاسک، کارین. دنیاي هنر: كار با سیم. فریده جهانگیري. تهران: فرین، 1392، 84 ص
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصیلي: دوم کاردانش
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: خشتي
* كلمات كلیدي: آموزش هنر، هنرهاي دستي، هنرهاي تزئیني، تزئینات با سیم

* چکیده: سالیان متمادي است که از سیم براي تزئینات استفاده مي شود. کارهاي سیمي در شروع 
قرن بیستم به اوج رسیدند، ولي توسعة محصوالت پالستیکي و حتي مواد متنوع دیگر، باعث کاهش 
محصوالت سیمي شد. پروژه هاي این کتاب وسایل خانگي و وسایل باغ، نظیر یک توري گل محافظ 
غذا، زیر بشقابی توري و سبد لیوان هاي نوشیدني را پوشش مي دهند. بخش ابزار و وسایل، تنوع 
سیم هایي را که در خانه یافت مي شود، نشان مي دهد. درحالی که بخش تکنیک هاي پایه نیز تمام 
روش هاي موردنیاز براي ساخت کارهاي سیمي را براي شما توضیح مي دهد. موارد جزئي که کتاب 
حاضر، تحت عنوان کار با سیم ارائه داده، شامل این عنوان هاست: جاشمعي؛ جا لیوانی؛ قاب گلدان؛ 
قاب عکس؛ حاشیه تزئیني بشقاب؛ آویز لباس؛ آویز گل؛ آویز مسواك؛ لوستر؛ رومیزي توري؛ جاي 

جواهرات؛ سبد و گلدان تزئیني.



125. فرجي، احمد. كامل ترين مرجع كاربردي كارور PLC )درجه 2(. تهران: نگارنده دانش، 
1391، 432 ص

* گروه آموزشي: برق
* گرايش / رشته: الکترونیک

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي و کاردانش
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: آشنایي با رایانه، الکتروموتورهاي AC، سیستم هاي هیدرولیک و پنوماتیک، 

step7 نرم افزار

* چکیده: در »اتوماسیون صنعتي«، از رایانه براي برنامه ریزي PLC و DCS ها، مانیتورینگ 
خط تولید و یا کنترل فرایند )پروسه( استفاده مي شود. این کتاب که آن را در 15 فصل مي خوانید، 
مي تواند منبع درسي دوره »کارور PLC درجة 2« در هنرستان هاي فني وحرفه اي و سایر مراکز آموزشي 
مورداستفاده قرار گیرد. کتاب به زبان ساده و قابل فهم ارائه شده و در پایان هر فصل، بانک سؤاالت 
تستي مربوط به آن فصل نیز آمده است تا شرکت کنندگان در آزمون هاي مختلف، با نحوة سؤاالت آشنا 
شوند و میزان فهم خود را از مطالب درسي آن فصل بسنجند. کتاب با این سرفصل ها، مفاهیم را به 
مخاطبان خود ارائه مي دهد: آشنایي با الکتروموتورهاي AC و روش هاي راه اندازي آن ها؛ سیستم هاي 
عددي و گیت هاي منطقي؛ کنترل کننده هاي منطقي قابل برنامه ریزی؛ آشنایي با سیستم هاي هیدرولیک 
و پنوماتیک؛ آشنایي با سخت افزار  PLCS؛ نصب نرم افزار step7 و آشنایي با محیط آن؛ برنامه نویسي 

step7؛ مدیریت پروژه و عیب یابي و نمونه پروژه اي صنعتي.

126. جوزف دیوید، داگالس. كامل ترين و سريع ترين روش تعلیم و آموزش شنا. نسترن 
میرزا خلیلي. تهران: نظري، 1391، 136 ص

* گروه آموزشي: تربیت بدنی
* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: آموزش تربیت بدني، آموزش شنا، پرش در آب، شیرجه، بازي هاي آبي

* چکیده: کتابي که چکیده آن را مي خوانید، به معرفي یکي از رضایت بخش ترین ورزش ها، یعني 
»شنا« اختصاص دارد. این کتاب داراي برنامه اي تنظیم شده و نتیجه بخش به مدت 30 روز است که به 
شناگران کمک مي کند، روند آموزشي نظام مندي را که آموزش سریع و آسان را تنظیم مي کند، اتخاذ 
کنند. ضمن آموزش تکنیک هاي گوناگون شنا، نکاتي نیز درباره پرش، شیرجه و بازي هاي آبي را در 

کتاب مي خوانید.

81دورةآموزشفنيوحرفهايوكاردانش13



127. متخصصان آکادمي کودکان آمریکا. كتاب جامع سالمت كودك. تقي عضدي. تهران: 
تیمورزاده / طبیب، 1392، 604 ص

* گروه آموزشي: بهداشت و کودکیاري
* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: رحلي

* كلمات كلیدي: آموزش کودکیاري، بهداشت و سالمت کودکان، مراقبت هاي قبل از زایمان، 
مراقبت هاي قبل از زایمان

* چکیده: »کتاب جامع سالمت کودك« در 34 بخش از طرف آکادمي متخصصان کودکان و آمریکا 
منتشرشده است. این کتاب یکي از معتبرترین منابع درباره سالمت کودکان و منبع موثقي براي والدیني 
است که مایل اند بهترین مراقبت ها را از کودکان خود به عمل آورند. کتاب حاوي اطالعاتي به روز در 
زمینه پرورش کودك از لحظه تولد تا آماده شدن او براي ورود به جمع دیگراني است که پیرامون او 
حضور دارند. افرادي صاحب نظر و با تجربه در تألیف بخش هاي گوناگون کتاب نقش داشته اند و نکات 
بسیار ارزنده و ظریف کاربردي را که پاسخ گوي بسیاري از سؤاالت والدین در زمینه هاي تغذیه، تربیت، 
نحوة برخورد با مشکل خواب، بي اشتهایي، خلق وخو، واکسیناسیون، فوریت هاي پزشکي و بیماري هاي 
شایع دوران شیرخوارگي و کودکي است، بیان داشته اند. یکي از ویژگي هاي منحصربه فرد این کتاب، 
پیام هاي آن به پدربزرگ ها و مادربزرگ هاست تا خود را بافرهنگ بچه داري نوین که در بسیاري از 

موارد، متناقض بافرهنگ بچه داري سنتي است، تطبیق دهند.

128. نیکخواه کاشاني، ابوالقاسم. كتاب جامع صنايع چوب و كاغذ. مشهد: مشاور توس، 1391، 696 ص
* گروه آموزشي: مکانیک

* گرايش / رشته: صنایع چوب
* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: وزیري

ترسیم  نگهداري چوب،  و  مکانیکي چوب، خشک کردن  و  فیزیکي  خواص  كلیدي:  كلمات   *
اتصال هاي چوبي

* چکیده: این کتاب را در پنج بخش مي خوانید. در بخش اول کتاب، مخاطبان با خواص فیزیکي و 
مکانیکي چوب زیر این سرفصل ها آشنا مي شوند: آشنایي با رنگ و بو و طعم چوب؛ رطوبت، هم کشیدگی 
و واکشیدگي چوب؛ ویژگي هاي مقاومتي چوب؛ وزن مخصوص و جرم ویژة نسبي؛ مقاومت خمشي چوب؛ 
مقاومت چوب در برابر کشش، فشار و ضربه؛ تغییرات مقاومت هاي چوب. در بخش دوم، عالقه مندان با 
موضوعاتي همچون خشک کردن چوب در هواي آزاد، خشک کردن مصنوعي چوب در کوره، حفاظت و 
نگهداري چوب و حفاظت شیمیایي چوب آشنا مي شوند. بخش سوم به شرح محاسبات فني اختصاص 
دارد و حرکت، روش هاي انتقال حرکت و نیرو در ماشین هاي عمومي صنایع چوب، کار مکانیکي، محاسبه 
توان الکتریکي و کار الکتریکي ماشین هاي صنایع چوب و همچنین روش هاي تعیین زمان انجام کار، 
محتواي این بخش از کتاب را تشکیل مي دهند. در بخش چهارم، دوستداران این حوزة آموزشي، رسم فني 
را فرامی گیرند. در این بخش مخاطبان طرز خواندن اعداد، حروف و خطوط نقشه کشي، شیوه هاشورزني 
مواد مختلف و چگونگي ترسیم اتصال هاي چوبي را مي آموزند. بخش پنجم کتاب به آزمون هاي سراسري 

و دانشگاه آزاد اسالمي سال هاي 1382 تا 1389 اختصاص دارد.

فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيوتربیتیمناسبومرتبطبابرنامةدرسي82
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129. شعباني مقدم، کیوان / خزایي، علي اشرف. كف پاي صاف. تهران: ورزش، 1392، 104 ص
* گروه آموزشي: تربیت بدنی

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: روش هاي درمان صافي کف پا، تمرینات ورزشي پا، کفش و پا

* چکیده: کف پاي انسان در بدو تولد، به دلیل ضخیم بودن، وجود بالشتک چربي زیر جلد و 
همچنین شل بودن مفصل، به طور طبیعي صاف است. قوس با افزایش سن در سال هاي نخست 
دوران کودکي و در سنین سه تا پنج سالگی تکامل مي یابد. این کتاب که آن را به نام »کف پاي صاف« 
مي خوانید، درصدد آشنا ساختن مخاطبان با این بیماري و علل بروز آن است. به این منظور روش هاي 
تشخیص کف پاي صاف و نحوة پیشگیري و درمان این معضل را به حرکات ورزشي بیان مي کند. 
ناهنجاري هایي که با کف پاي صاف ارتباط دارند، روش هاي درمان، پوشیدن کفش مناسب و تمرینات 

ورزشي مواردي هستند که کتاب به آن ها مي پردازد.

130. عرفاني، وحید. كلسترول اضافي. تهران: سفیر اردهال، 1392، 238 ص
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: روش هاي ساده در کاهش چربي خون، کلسترول خوب، کلسترول بد، آموزش 

بهداشت

* چکیده: كلسترول )چربي خون( که بخش اصلي هر سلول است، ماده اي مومي شکل و شبیه 
چربي است که در غشاي تمام سلول ها یافت مي شود. بدن انسان کلسترول موردنیاز خود را بیشتر 
در کبد تولید مي کند و مقداري از آن را هم از طریق مواد غذایي دریافت مي دارد. این کتاب در سه 
بخش کلیات، نقش تغذیه در تنظیم کلسترول خون و روش هاي طبیعي کنترل کلسترول خون را براي 
خوانندگان شرح مي دهد. همچنین، عوامل مهم و مؤثر در کنترل کلسترول، شامل تغذیه، فعالیت هاي 
ورزشي، تأثیرات رواني و.. را موردبحث قرار مي دهد. خوانندگان با خواندن این کتاب، بدون شک 
قدم هاي صحیح تري در جهت کنترل کلسترول خون خود برمي دارند و به این آگاهي مي رسند که 
هرچه میزان کلسترول خوب باالتر و کلسترول بد پایین تر باشد، احتمال ابتال به ناراحتي هاي قلبي و 

عروقي نیز کمتر است.
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131. مظلومي، احسان. کلید: كلید Windows 8. تهران: کلید آموزش، 1392، 128 ص
* گروه آموزشي: رایانه

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: آموزش کار با رایانه، ویندوز 8، سیستم عامل

* چکیده: »ويندوز 8« متفاوت ترین نسخه بعد از »ویندوز 95« محسوب مي شود. این ویندوز 
آن قدر با نسخه هاي قبلي خود تفاوت دارد که در نگاه اول شاید کسي متوجه نشود با سیستم عامل 
ویندوز روبه روست. کتاب »کلید ویندوز 8« ساده ترین راه براي آشنایي با این سیستم عامل است. در این 
کتاب سعي شده است با زبان ساده و در حین انجام کار عملي، توانایي هاي جدید ویندوز 8 و همچنین، 
توانایي هاي کلي ویندوز به کاربر آموزش داده شود؛ تا جایي که بتواند به راحتي از آن بهره بگیرد. ابتدا یاد 
مي گیریم که چه طور از ویندوز 8 مثل »ویندوز 7« استفاده کنیم. سپس در فصل هاي بعدي با امکانات 

جدید ویندوز 8 آشنا مي شویم.

132. مظلومي، احسان. کلید: كلید انیمیشن. تهران: کلید آموزش، 1392، 112 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: انیمیشن
* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: پالتویي

* كلمات كلیدي: نرم افزار swishmax، انواع انیمیشن، ساخت انیمیشن، کار با رایانه

* چکیده: ساده ترین معني یا تعریف انیمیشن در فارسي »تصاویر متحرك« است. انیمیشن ها را 
مي توان به دودسته کلي رایانه اي و سنتي دسته بندي کرد. انیمیشن هاي سنتي: توسط دست و 
ابزارهاي نقاشي، فریم به فریم روي کاغذ یا طلق هاي شفاف نقاشي مي شوند و پس از طي مراحل 
آماده سازي فني، توسط ابزارهاي سنتي مثل آپارات پخش مي شوند. انیمیشن هاي رايانه اي: در 
این نوع انیمیشن فقط شخصیت هاي اصلي و تصویرهاي زمینه را رسم مي کنند و کار متحرك سازي 
به رایانه واگذار مي شود. این نوع از انیمیشن ها به دو دسته اصلي دوبعدی و سه بعدی تقسیم مي شود. 
آنچه که در این کتاب مدنظر است، انیمیشن از نوع دوبعدی است. کتاب حاضر در چهارفصل نگارش 
یافته است و مخاطبان را با نرم افزار »swishmax« آشنا مي سازد. با این نرم افزار خیلي آسان مي توانید 
انیمیشن هاي فلشي بسازید. براي تولید بنرهاي تبلیغاتي، آلبوم عکس دیجیتال، کلیپ، کارتون و هر 

نوع انیمیشن دو بعدي دیگري، خواندن این کتاب مفید است و اطالعات مؤثري به خواننده مي دهد.
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133. فیض آبادي فراهاني، مهدي. کلید: كلید تبديل PDF به Word. تهران: کلید آموزش، 
1392، 72 ص

* گروه آموزشي: رایانه
* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: آموزش رایانه، نرم افزار Readiris، تبدیل پي دي اف به ورد

* چکیده: نرم افزار »Readiris«، در اولین گام محتواي موجود در فایل انتخابي را شناسایي مي کند، 
و در ادامه، عکس ها را از متن تفکیک و با شناختن پاراگراف به پاراگراف نوشته ها، متون تشخیص 
داده شده را به محیط نرم افزارهاي ویرایش کننده متن )مانند Word( مي فرستد. این نرم افزار قابلیت 
کار با تمام اسکنرها و دستگاه هاي هوشمند را دارد و به عنوان نرم افزاري تخصصي در حوزة مطبوعات 
و کتابداري شناخته مي شود. در این کتاب که آن را در دو فصل مي خوانید، سعي شده است به جای 
آموزش صرف کار با نرم افزار Readiris به موارد استفاده از فناوري OCR هم پرداخته شود. مخاطبان 
کتاب ابتدا با شیوه نصب و محیط کاربري نرم افزار آشنا مي شوند. در ادامه نیز شرح کارکردهاي نرم افزار 
در زمینه هاي مطبوعاتي، اینترنتي، حسابداري، مدیریت اسناد و کتابخانه ها، ترجمه و صفحه آرایي آمده 

است.

134. نجفي، حسن. کلید: كلید خريد گوشي تلفن همراه. تهران: کلید آموزش، 1392، 120 ص
* گروه آموزشي: برق

* گرايش / رشته: الکترونیک
* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: گوشي تلفن همراه، بازار خرید گوشي

* چکیده: بازار تلفن همراه این روزها یکي از متنوع ترین و پر کاالترین بازارهاي موجود در جهان 
است. شرکت هاي گوناگون تولیدکننده گوشي، با سرعت زیادي مدل هاي متنوع گوشي تلفن همراه 
را تولید و روانه بازار مي کنند. امکانات بسیار وسیع موجود درگوشی ها و تبلیغات شرکت هاي سازنده، 
تصمیم گیري براي انتخاب و خرید گوشي را بسیار پیچیده کرده است. اما اگر کتاب »کلید خرید گوشي 
تلفن همراه« را مطالعه کنید، به راحتي در این زمینه به یک حرفه اي تبدیل مي شوید. در این کتاب که 
آن را در چهارفصل مي خوانید، ابتدا با مشخصات و امکاناتي که مي تواند در انتخاب گوشي ها مؤثر باشد، 
آشنا مي شوید. سپس سیستم عامل های مختلف را مي شناسید و درنهایت با فراگرفتن ترفندهاي خرید، 
راهي بازار مي شوید، این کتاب گوشي خاصي را به شما معرفي نمي کند؛ بلکه روش انتخاب و خرید 

گوشي را با توجه به نیازها و بودجه شما، به شما آموزش مي دهد.
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135. مظلومي، احسان. کلید: كلید مونتاژ كامپیوتر. تهران: کلید آموزش، 1391، 88 ص
* گروه آموزشي: رایانه

* پاية تحصیلي: دوم و سوم کاردانش
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: آموزش رایانه، نصب قطعات رایانه، خدمات رایانه اي

* چکیده: اگر بخواهید همه قطعات رایانه را به دلخواه انتخاب کنید، چه مي کنید؟ آیا دانش کافي 
براي انجام این کار را دارید؟ اگر اطالعاتتان کافي نیست، مي توانید این کتاب را بخوانید. کتاب »کلید 
مونتاژ کامپیوتر« براي استفاده کساني است که مي خواهند خودشان قطعات رایانه موردنظرشان را از 
مراکز خرید تهیه و مونتاژ کنند. کساني هم که مي خواهند فروشگاه خدمات رایانه اي داشته باشند، یا این 
خدمات را به هر شکلي براي دیگران انجام دهند نیز مي توانند از این کتاب بهره بگیرند. در این کتاب 
که آن را در دو فصل مي خوانید، با قطعات متفاوت رایانه آشنا مي شوید و یاد مي گیرید که چه طور آن ها 

را نصب کنید و یک رایانه کامل داشته باشید.

136. ماندگاري، عبدالکریم. كنترل ولو. تهران: قدیس، 1392، 263 ص
* گروه آموزشي: مکانیک

* گرايش / رشته: تأسیسات
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: انواع ولو، آموزش مکانیک

* چکیده: »كنترل ولو« یکي از تجهیزات ابزار دقیق محسوب مي شود و در بیشتر کاربردهاي کنترل 
فلو، فشار و دماي سیاالت به عنوان المان نهایي یک »لوپ کنترل« مورداستفاده قرار مي گیرد. این ولوها 
در صنایع نفت، گاز و پتروشیمي کاربرد گسترده اي دارد. این کتاب که در 11 فصل به نگارش درآمده 
است، در اصل براي تکنسین ها و کارشناسان ابزار دقیق که هر روزه با این تجهیزات سروکار دارند، 
تألیف شده است. این کتاب دید عملي خواننده را باز مي کند و او را در هر چه بهتر انجام دادن وظایف 
محوله یاري مي کند. انواع ولو، پکینگ ولو، اکچویتورهاي کنترل ولو، پوزیشنرهاي ولو، سایزینگ کنترل 

ولو، مشخصه هاي کنترل ولو، و مشکالت کنترل ولو مهم ترین مباحث این کتاب به شمار مي روند.
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137. عبدالهي ارفع، محمد. كودك و ايمان. تهران: تیمورزاده/ طبیب، 1392، 48 ص
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مربي کودك

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: کودك و ایمان، تربیت کودك، کودك و والدین

* چکیده: کتاب حاضر مي کوشد گوشه  اي از تالش هاي صاحب نظراِن تعلیم وتربیت اسالمي را به طور 
خالصه در اختیار معلمان و اولیاي دلسوز قرار دهد. بدین منظور، در فصل اول مفهوم تربیت و تربیت 
دیني از منظر متون اسالمي را بررسي کرده و در فصل هاي دوم و سوم به موضوع اصلي، یعني امکان 
و ضرورت تربیت دیني کودك پرداخته است. در فصل چهارم نیز اصول، روش ها و نکات اساسي تربیت 
دیني کودك آورده شده است. کتاب قبل از ورود به بحث، به بیان تربیت و تربیت از دیدگاه مکتب 
اسالم پرداخته و دو تعریف اساسي از تربیت ارائه داده است که هر دو تعریف با اصول اسالمي و مکتبي 

ما هماهنگ هستند.

138. اصغري، مریم. كودكان پیش دبستاني با آسیب بینايي. تهران: آواي نور، 1392، 144 ص
* گروه آموزشي: بهداشت و کودکیاري

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز، مربي کودك، والدین

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: آموزش پیش دبستاني، کودکان نابینا، آسیب هاي بینایي، آموزش کودکیاري

* چکیده: آموزش قبل از مدرسه در دوره پیش دبستاني بسیار الزم و ضروري است. کساني که 
مي خواهند با کودك نابینا کار کنند، قباًل باید کتاب هاي مناسبي دراین باره مطالعه کرده باشند و آنگاه 
با توجه به استعداد کودك با او کار کنند. کتاب حاضر نیز مربوط به کودکان پیش دبستاني است که 
با آسیب هاي بینایي مواجه هستند. کتاب در پنج فصل با این عنوان ها ارائه شده است: کلیات؛ اهمیت 
پرداختن به دوره پیش دبستاني از دیدگاه هاي مختلف؛ کودك و مسائل مرتبط با نابینایي؛ کودك نابینا 
و مهارت و آموزش کودك نابینا در دوره پیش دبستاني. والدین کودك نابینا، با فرستادن او به دوره 
پیش دبستاني، به کودك خود امکان بالیدن و رسیدن به سطح هم ساالن بیناي خود را هدیه مي کنند.
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139. عباسي، اسماعیل. كودكان سرزمین ما. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
1391، 144 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: عکاسي

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو

* قطع: رحلي
* كلمات كلیدي: آموزش عکاسي، جشنواره عکس کودك، هفتمین جشنواره عکس کودك، 

کودکان سرزمین ما

* چکیده: کتاب »کودکان سرزمین ما«، از نشر »کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان«، حاوي 
مجموعه عکس هاي هفتمین جشنواره عکس کودك است. در آغاز این کتاب، دوستداران عکس و 
عکاسي، تاریخچه اولین تا ششمین جشنواره عکس کودك را مرور خواهند کرد و در ادامه، تصویرهاي 
هفتمین جشنواره را خواهند دید، که در دي ماه 1391 برگزار شد. کتاب در 143 صفحه تماماً رنگي و 

روي کاغذ گالسه چاپ شده است.

140. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: كي باهوش تره؟)جلد 10(. تهران: سوره مهر، 
1392، 296 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: نمایش نامه، ادبیات نمایشي، نمایش کودك و نوجوان، نمایش عروسکي

* چکیده: »ضرورت وجود متون نمایشي مناسب از حیث جنسیت و دوره تحصیلي در مدارس« 
عنوان مقاله اي است که آغازگر متن کتاب حاضر است. این کتاب در ادامه با راهکارهاي ساده به 
پرسش هاي بنیادیني در مورد چگونگي انتخاب نقش، چگونگي تمرینات بازیگري و نظارت فني بر 
روند آن، چیستایي خواندن و تحلیل نقش و نمایش نامه، ضرورت انتخاب شیوه مناسب اجرا، چگونگي 
صحنه پردازي اجرایي مناسب براي نمایش عروسکي و زنده، و استفاده از فضاي کالس به این منظور 
پاسخ مي دهد. کتاب در کنار مقاله »انواع نمایش عروسکي« - که اطالعات مناسبي در اختیار هنرآموز 
و مخاطب هنرجو مي گذارد- پنج متن نمایشي را هم ارائه مي دهد: »کي باهوش تره؟«؛ »یک بچه 
زبروزرنگ«؛ »قاضي کوچک«؛ »روباه دم بریده« و »این رنگ با چي پاك مي شه؟«. این نمایش نامه ها 
از متون کهن و جدید ادبیات فارسي اقتباس شده اند، و عالوه بر تمرینات کالسي رشته هاي هنري، 

براي اجرا در مدارس نیز مناسب اند.
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141. داعي پور، زینب. گذر و خانه در بافت سنتي دزفول. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگي، 
1392، 128 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: معماري و نقشه کشی

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرآموز، هنرجو

* قطع: خشتي
* كلمات كلیدي: ایران شناسي، معماري دزفول، معماري ایران، تاریخچه دزفول چکیده

* چکیده: کتاب »گذر و خانه در بافت سنتي دزفول« عناصر و نشانه هاي موجود درگذرهای درون 
بافت شهر دزفول را موردبررسی قرارداده است. موقعیت جغرافیایي، تاریخچه، ویژگي هاي اقلیمي، بافت 
معماري، شرایط اقلیمي و اقتصادي، فضاهاي درون خانه، خانه هاي سنتي و... مواردي هستند که این 

کتاب با ارائه تصویر، به شرح آن ها پرداخته است.

142. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: گربه خواب آلود )جلد 16(. تهران: سوره مهر، 
1392، 296 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: آموزش هنر، آموزش تئاتر و نمایش، نمایش نامه

* چکیده: جلد شانزدهم کتاب نمایش نامه هاي آسان شامل پنج نمایشنامه »گربه خواب آلود، سفر 
طوالني، سهم علم، این نیز بگذرد و یک فکر بکر« است. این کتاب با زباني ساده و روان و تلفیق 
واقعیت و تخیل، مفاهیم اخالقي، اجتماعي و علمي را در قالب نمایش هاي کوتاه بیان مي دارد. سادگي 

ساختار نمایش نامه ها، اجرا را از امکاناتي نظیر صحنه، دکور، لباس و لوازم خاص بي نیاز مي سازد.



143. قرباني، شعبانعلي / آشوري، محمدتقي / سرپولکي، حسین. گل سلولزي براي هنرمندان 
سفالگر و مجسمه ساز. تهران: دانشگاه هنر، 1391، 307 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: صنایع دستی

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش صنایع دستی، هنرهاي دستي، گل سلولزي، شکل دادن به مواد

* چکیده: بین تمام مواد طبیعي، مصنوعي، آلي و معدني که به عنوان افزودني به گل رس اضافه 
مي شوند، خمیرکاغذ )الیاف سلولز( افزودني شاخص  تراست. استفاده از خمیرکاغذ و یا همان الیاف 
سلولز در ترکیب با گل رس، کشف جالبي درزمینه تهیه سفال و سرامیک است. مادة اولیة این ترکیب، 
مخلوطي از دو مادة »رس« و »سلولز« است که با »آب« جمع مي شوند و ماده اي را در اختیار ما 
مي گذارند که از خواص منحصربه فردی برخوردار است. کتابي که پیش  رو دارید، بر این است که 
با عنایت به اهمیت جایگاه مواد و روش ها به طورکلی در هنر و به ویژه در عملکرد سفال و سرامیک، 
به مطالعه و معرفي یکي از این مواد، یعني »گل سلولزي« بپردازد. فصل اول کتاب تاریخچه و 
مشخصات کلي این ماده و ترکیب آن را شرح مي دهد. در فصل هاي دوم و سوم مخاطبان با ترکیبات 
و مواد افزودني به گل رس و نحوة آماده سازي خمیرکاغذ وساختن گل سلولزي آشنا مي شوند. انواع 
گل سلولزي و قابلیت هاي آن، و همچنین کاربردها و شیوه هاي فرم دهی با گل سلولزي، عنوان هاي 
فصل هاي چهارم تا ششم کتاب هستند. در ادامه، مؤلفان جلوه هاي سطحي و پخت گل سلولزي و آثار 
محیطي و شهري و مراحل پیشرفته این مواد کاربردي را به دوستداران هنر سفالگري و مجسمه سازي 

معرفي مي کنند.

144. عباسي نیا، محمد. گلبانگ تربیت. قم: جامعه القرآن الکریم، 1391، 208 ص
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: مدیریت خانواده، مهارت هاي فرزند پروري، تربیت کودك، کودك و والدین، 

اختالالت رفتاري کودکان

* چکیده: خانه و خانواده مکاني است که فرزندان با تمام تجربه هاي دیگر اجتماعي و زندگي خود 
بدان بازمی گردند. آسایشگاهي است که در آن، نوجوان و جوان همه افتخارها و موقعیت هایش را به 
نمایش مي گذارد، و در آنجا براي دردها، شکست ها و جراحت هاي خود مداوا و مرهمي مي جوید. کتاب 
»مهارت هاي فرزندپروري« به منظور دستیابي به اهدافي نوشته شده است که در امور تربیتي فرزندان 
در خانه و جامعه منظور شده اند. روش ها و سبک هاي پرورشي در تربیت فرزندان، ضرورت آموزش 
فنون تربیت کودك، تأثیر والدین در روابط فرزندان، حقوق متقابل والدین و فرزندان، مراحل رشد و 
تربیت کودکان، بازي هاي کودکان، تربیت جنسي کودك، خواب کودکان، تغذیه و بهداشت کودکان، و 

اختالالت رفتاري کودکان، ازجمله مباحث کتاب هستند.

فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيوتربیتیمناسبومرتبطبابرنامةدرسي90
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145. سولیوان، رابرت جیمز. گوارش و تغذيه. مجیدحسن قمي، ندا رضوان. تهران: تیمورزاده/ 
طبیب، 1392، 160 ص

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي:  هضم غذا، راهنمایي براي خوردن، جویدن غذا

* چکیده: دستگاه گوارش از زماني که ما غذا را مي بینیم، مي بوییم و مزه مزه مي کنیم، کار خود 
را آغاز مي کند و اقدامات فیزیکي و شیمیایي الزم را انجام مي دهد تا مواد مغذي را براي سلول ها 
قابل استفاده کند. این مواد مغذي به طورکلی مواد شیمیایي ساده اي هستند که مي توانند از طریق 
سلول هاي دیواره دستگاه گوارش جذب خون شوند تا درنهایت خون آن ها را به سراسر بدن برساند. 
باقی مانده غذاها نیز از بدن دفع مي شوند. درگذر غذا )از دهان تا مقعد(، مراحل هضم، جذب و دفع، تحت 
تأثیر اندام هاي گوناگون انجام مي شود که این کتاب به تشریح آن ها مي پردازد. ریزمغذي ها و درشت 
مغذی ها، متابولیسم، هضم و قورت دادن، جویدن، جذب و دفع، معده، رودة کوچک و رودة بزرگ، 
مشکالت سالمت عمومي و راهنماي خوردن سالم، موضوعاتي هستند که عالقه مندان مي توانند در 

این کتاب درباره آن ها مطالبي بیاموزند.

146. نمایشگاه موزه  گرافیک ایران. گوشه )نمایش گوشه اي از پوسترهاي موسیقي ایران(. تهران: 
کتاب آبان، 1392، 132 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: گرافیک

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: آموزش گرافیک، آثار طراحان ایرانی، پوسترهاي موسیقي، موسیقي بصري، 

سومین نمایشگاه موزه گرافیک ایران

* چکیده: کتاب حاضر که با مقاالتي درزمینه موسیقي آغاز مي شود، پوسترهایي را با نماد موسیقي 
ارائه داده است. کتاب پوسترهاي رنگي »سومین نمایشگاه موزة گرافیک ایران« را به نمایش گذاشته 
است؛ این پوسترها مجموعه آثاري است که به طراحان ایران تعلق دارد. از ویژگي هاي این کتاب، آوردن 

ابعاد پوسترها و شماره موزة آن هاست.
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147. کستلر، گرك. لئوناردو داوينچي همه چیزدان. سعید خاوري نژاد. تهران: مارلیک، 1392، 
134 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نقاشي

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: زندگي و آثار لئوناردو داوینچي، آموزش هنر، تاریخ هنر، نقاشي و مجسمه سازي

مهندس،  ریاضي دان،  موسیقي دان،  پیکرتراش،  معمار،  نقاش،  داوينچي،  لئوناردو  چکیده:   *
دانشمند و کالبدشناس ایتالیایي نقش مهمي در توسعه هنر داشت و با ارائه آثاري بي نظیر در نوع خود، 
تأثیراتي شگرف در این حوزه ایجاد کرد. اثر حاضر قصد دارد با ارائه شرحي نه چندان مفصل از تولد، 
دوران رشد، آموختن هنر، استادي و سرانجام پایان زندگي داوینچي، به افزایش اطالعات مخاطب در 
این زمینه بپردازد. به این منظور، مطالب خود را در قالب 9 بخش به زباني ساده و قابل فهم به مخاطب 
تقدیم مي دارد. همچنین، گزیده اي از آثار گوناگون وي، شامل نقاشي، طراحي، نقشه، طرح فني، پیکره 

و سایر موارد تقلیدشده از طرح  هاي او به این کتاب اضافه شده اند.

148. عزیزي نژاد، بهاره. مباحث نو در آموزش وپرورش تطبیقي. تهران: آواي نور، 1392، 
240 ص

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: کارشناس

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي:  آموزش وپرورش، مقایسه یا تطبیق نظام هاي آموزشي

* چکیده: آموزش وپرورش تطبیقي را مي توان نظامي تحقیقي دانست که ما را به منظور دستیابي به 
شناخت نو درزمینه نظري و عملي از طریق مقایسه دو یا چند سیستم تربیتي در کشورهاي مختلف 
و یا دوره هاي تاریخي متفاوت یاري مي دهد. در کالمي دیگر، آموزش وپرورش تطبیقي به بررسي 
محتوا و کارایي نظام هاي آموزشي و مقایسة آن ها با یکدیگر مي پردازد. این کتاب که بر اساس عنوان 
آن، مباحث نویي را در آموزش وپرورش تطبیقي بیان مي کند، حاوي مطالبي به این شرح است: الف( 
کلیات آموزش وپرورش تطبیقي، شامل: رویکرد علمي به آموزش وپرورش تطبیقي، سیر تکوین و تطور 
تاریخي، و تعریف مفاهیم و اصطالحات. ب( بررسي وضعیت زیست محیطي، اقلیمي، تاریخي و سیاسي 
هفت کشور توسعه یافته ژاپن، انگلستان، استرالیا، فرانسه، آلمان، آمریکا و سوئد. ج( بررسي نظام آموزشي 

کشورهاي ژاپن، انگلستان، استرالیا، فرانسه، آلمان، آمریکا و سوئد.
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149. نجات پور، فیضیه. مباني رايانه )الگوریتم ها و فلوچارت ها(. کرمانشاه: طاق بستان، 1392، 
200 ص

* گروه آموزشي: رایانه
 * پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش رایانه، الگوریتم، فلوچارت، فناوري اطالعات

* چکیده: »رايانه« ماشیني است که از اجزاي الکترونیکي و الکترومکانیکي تشکیل شده است. این 
ابزار، داده ها و دستورالعمل ها را دریافت مي کند )ورودي(، در حافظه نگه مي دارد و پس از پردازش، 
اساس  بر  را  کارها  و  نیست  و هوشمند  ماشیني خالق  رایانه  )خروجي(.  اعالم مي کند  را  نتایجي 
دستورالعمل هایي که توسط انسان به آن داده مي شود، انجام مي دهد. کتاب »مباني رایانه، الگوریتم ها 
و فلوچارت ها« در هفت فصل به این شرح نوشته شده است: فصل هاي اول تا پنجم بر اساس مباني 
رایانه سال دوم هنرستان، رشته کامپیوتر طراحي و نوشته شده اند و فقط در بعضي موارد که احساس شده 
است هنرجو الزم است اطالعات بیشتري دریافت کند، مطالب با تفصیل بیشتري بیان شده اند. در فصل 
ششم فناوري اطالعات آورده شده است که مباحث مطرح شده در آن اندکي با کتاب مباني رایانه رشته 
کامپیوتر متفاوت است. فصل هفتم کتاب درباره الگوریتم ها و فلوچارت هاست که با مثال هاي متعددي 

نیز همراه است. در این فصل مطالب از ساده به پیچیده تنظیم شده اند.

150. سمیعي، سپیده. مباني كامپیوتر. تهران: ترجمان خرد، 1391، 174 ص
* گروه آموزشي: رایانه

* پاية تحصیلي: دوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: آموزش رایانه، علم رایانه، مفاهیم اولیه رایانه

* چکیده: »رايانه« دستگاه الکترونیکي است که داراي سرعت باال و حافظة زیاد است و مي تواند 
کارها را با دقت فراوان انجام دهد. در مدت زمان کوتاهي داده ها را پردازش مي کند و حاصل پردازش 
را به عنوان اطالعات خروجي ارائه مي دهد. در این کتاب تأکید بر آن است که دوست داران علوم مربوط 
به رایانه با مفاهیم اصلي و اساسي آشنا شوند که کمتر دستخوش تغییرات کلي هستند. همچنین، 
براي معادل سازي واژه ها سعي شده است که تاحد امکان از لغات مصطلح در این زمینه استفاده شود؛ 
ضمن اینکه معادل انگلیسي آن ها نیز آورده شده است. در این کتاب نخست با مفاهیم اولیة رایانه آشنا 
مي شویم و سپس دربارة حافظه، دستگاه هاي ورودي و خروجي، و اجزاي داخلي رایانه، و نیز مباني 

شبکه و مسائل اینترنت، و برخورد با ویروس اطالعات مفیدي کسب مي کنیم.



151. جعفري، امین / ملکي، سلما. مباني نظري معماري. تهران: طحان، 1391، 180 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: معماري و نقشه کشی
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: خشتي
* كلمات كلیدي: معماري ایران، رابطة فرهنگ و معماري، زیبایي در معماري، نور و رنگ در 

معماري، طبیعت در معماري

* چکیده: هر ساختمان یک شاهد فرهنگي است؛ چه به مفهوم خوب و چه به مفهوم بد. خصوصیات 
فرهنگي و عصري را مي توان در معماري آن شناخت، زیرا وقتي معماري تحت تأثیر شرایط متفاوت 
یک دوره به وجود آید، مي تواند مستقل و زنده شناخته شود و صفاتي مخصوص را به خود بگیرد. در 
معماري مانند سایر هنرها مي توان تأثیر برخي از پدیده ها و جلوه هاي عمیق فرهنگ ملي و دیني را به 
شکل الگو و صورت هایي پایدار مشاهده کرد. کتاب حاضر به شرح مباني نظري معماري پرداخته است، 
و طي آن بر این عناوین تأکید مي کند: تئوري مباني نظري معماري؛ فرهنگ اسالمي و معماري ایراني؛ 
زیبایي شناسي؛ نقش معماري در ادراك فضا؛ نور و رنگ در معماري؛ تناسب و مقیاس انسان؛ بررسي 
رابطة معماري و عناصر چهارگانه در طبیعت؛ طبیعت در معماري. جمله »معماري بازي آگاهانه، صحیح 
و شکوهمند حجم هایي است که در زیر نور با یکدیگر درآمیخته اند«، گفته معمار مشهور فرانسوي، 
لوکور بوزیه است که تاکنون بارها به عنوان یکي از تعریف هاي پایه اي معماري نقل شده است. معمار، 
همانند هر هنرمند دیگري، به ابزار خود مي نگرد. نور مقوله اي است که معمار بیش از هر چیز به آن 
توجه دارد. مواد، جنسیت ها و نقوش پس از تبدیل شدن به نور است که به کمک چشم درك مي شوند. 

بنابراین، گوهر معماري نور است و منبع اصلي آن نور خورشید.

152. زارعي زوارکي، اسماعیل / قاسم تبار، سید عبداهلل / مومني راد، اکبر. مباني نظري و عملي 
كاربرد اينترنت در فرايند تدريس و يادگیري. تهران: آواي نور، 1392، 328 ص

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز، کارشناس

* قطع:
* كلمات كلیدي: اینترنت، نظریه هاي یادگیري، مواد و منابع یادگیري، یادگیري اینترنت

* چکیده: به منظور پرداختن به مهارت هاي پیچیده و حمایت از یادگیري فعال و »یادگیرنده محور«، 
مدرسه ها مي توانند از فناوري در کالس درس بهره بگیرند. این کتاب توضیح مي دهد: قدرت واقعي 
فناوري در کالس درس، توانایي آن براي تسهیل تغییرات بنیادي در روش تدریس و یادگیري است. 
این کتاب مباني نظري و عملي کاربرد اینترنت را در فرایند تدریس و یادگیري شرح مي دهد که اهم 
موضوعات آن ازاین قرارند: نظریه هاي یادگیري و تدریس مبتني بر وب؛ برنامه ریزي و طراحي یادگیري؛ 
مواد و منابع یادگیري در اینترنت؛ انتشار اطالعات روي اینترنت؛ کاربرد اینترنت. فناوري اینترنت این 
امکان را فراهم آورده است که کالس درس از طریق ارتباط برقرار کردن دانش آموزان با هم ساالن، 

متخصصان و دیگر منابعي که فراسوي کالس هستند، به جامعة یادگیري مجازي متصل شود.
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153. عابدي کرجي بان، زهره. مباني و اصول طراحي و تألیف كتاب درسي مدارس. تهران: 
مدرسه، 1392، 116 ص

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز، کارشناس

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: طراحي کتاب درسي، تألیف کتاب درسي، مباني برنامه درسي، سازمان دهی کتاب 

درسي، ارزشیابي کتاب درسي مدارس

* چکیده: اثر حاضر تالشي است براي پاسخ گویي به نیاز برنامه ریزان درسي و مؤلفاني که مي خواهند 
درزمینه توسعه کیفي کتاب هاي درسي کار کنند، و همچنین آگاه سازي مسئوالن آموزشي و کساني که 
پاسخ گوي ارتقاي کیفي کتاب هاي درسي مدارس در بخش آموزش و یادگیري هستند. در این کتاب 
نخست مباني برنامه درسي به طور خالصه ارائه مي شود. سپس کلیاتي در خصوص ساختار کتاب درسي، 
مراحل تألیف آن، و طراحي سازمان دهي متن کتاب درسي موردتوجه و بحث قرار مي گیرد. طراحي متن 
آموزشي، و طراحي اطالعات کتاب درسي پس از بحث کلیات عرضه مي شود. سرانجام براي حصول 

اطمینان از اثربخشي کتاب درسي، فرایند ارزشیابي آن در بخش پایاني کتاب آمده است.

154. حیدري، مهرانگیز. مجموعه آموزشي تاج عروسي و نامزدى، تزئینات و زيورآالت 
كريستالي و منجوقي. تهران: بین المللی حافظ، 1392، 72 ص

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصیلي: دوم و سوم کاردانش

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: رحلي

* كلمات كلیدي: آموزش هنر، هنرهاي دستي، گل هاي کریستالي، گل هاي منجوقي، هفت سین، 
تاج عروس، سفره عقد

* چکیده: کتابي که چکیده اي از آن را مي خوانید، تالش کرده است با ایده گرفتن از گل هاي طبیعي 
و تجربه هنري، بافت ها و گل هاي فانتزي و زینتي کریستالي و منجوقي را به هنرجویان آموزش 
دهد. یکي از مزیت هاي گل هاي کریستالي این است که بر اساس تجربه و خالقیت مي توان با سیم 
و کریستال گل ها و بافت هاي متفاوت ساخت و آن ها را با طراحي مناسبي به اثري هنري تبدیل کرد 
که مدت زمانی طوالني قابل استفاده باشد. سردرگمي هنرجویان در انتخاب روش بافت با کریستال هاي 
متنوع، به طوري که کمتر از چسب براي ثابت نگه داشتن بافت یا گل استفاده شود، مؤلف را بر آن داشت 
تا این کتاب را براي هنرجویان تألیف کند. الزم به ذکر است که وقتي سیم را از کریستال عبور مي دهید، 
دو حالت به وجود مي آید، یا کریستال در راستاي سیم قرار مي گیرد )مانند مهره، مروارید، گندمي و..( یا 
کریستال یک سوراخ در پایین دارد و در راستاي سیم قرار نمي گیرد )مانند برگ هاي متنوع، کریستال 
پافیلي و..(. در این کتاب بیش از 110 طرح کاربردي با کریستال هاي گوناگون ارائه و آموزش داده شده 
است. کتاب در چهار بخش به این شرح نگارش یافته است: بخش اول موضوعاتي همچون گل ها، 
پروانه ها و تزئینات کریستالي و نمونه هاي هفت سین را مطرح مي کند. بخش دوم کاربرد گل هاي 
منجوقي را ارائه مي دهد. در بخش سوم، تزئینات کریستالي مخصوص جشن عروسي، تولد و سفره عقد 
آمده است. انواع تاج هاي عروسي و نامزدي و گل سر مهماني موضوعاتي هستند که در بخش چهارم 

عالقه مندان با آن ها آشنا مي شوند.
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 .Code Vision با محوريت AVR 155. ملک زاده،  هدیه. مجموعه پروژه هاي كاربردي
تهران: نگارنده دانش، 1392، 216 ص

* گروه آموزشي: برق
* گرايش / رشته: الکترونیک

* پاية تحصیلي: سوم کاردانش، سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: AVR، میکروکنترلر، نرم افزار Codevision، پروژه هاي کاربردي

* چکیده: امروزه »میکروکنترلرها« دنیاي مدارهاي الکترونیک را به شدت تحت تأثیر قرار داده اند. 
مدارهاي پیچیده و حجیم قدیمي، جاي خود را به یک یا چند میکروکنترلر داده اند که تمامي عملکردهاي 
مدار را در خود خالصه کرده اند. میکروکنترلر در اصطالح به »ریزپردازنده« هایي گفته مي شود که به جز 
CPU حداقل شامل سیستم هاي ورودي و خروجي حافظه و مدارهاي ارتباط با حافظه در داخل 
تراشة اصلي هستند. آن ها نیازي به مدارهاي واسطه بیروني براي ارتباط با سیستم هاي جانبي ندارد. 
در این راستا، کتابي که طرح روي جلد آن را پیش  رو دارید با توجه به تجربه چندین سال کار درزمینه 
میکروکنترلرها و پروژه هاي کاربردي، به نگارش درآمده است. در نگارش آن از مثال هاي بسیار ساده 
براي یادگیري مفاهیم پایه، نحوة به کارگیري ورودي و خروجي AVR بهره گرفته شده است. کتاب 
به صورت منظم و کاربردي در چهارفصل دستورات ساده تري را نیز وارد پروژه هاي عملي کرده است تا 

همه مخاطبان در هر سطحي بتوانند از این کتاب استفاده کنند.

156. آبراهامز، هیالري. مددكاري اجتماعي. محمدرضا ایرواني، رویا زماني، اکرم فخري فخر 
امیني. تهران: سخنوران، 1392، 214 ص

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین، مشاور
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: مددکاري اجتماعي، حمایت از زنان، خشونت هاي خانگي، حقوق خانواده

* چکیده: کتاب »مددکاري اجتماعي« حمایت از زنان در مقابل خشونت هاي خانگي را مطرح 
مي کند. در تألیف این کتاب 23 زن که سنشان بین 21 تا 61 سال است، همکاري داشته اند. بعضي از 
آن ها در پناهگاه ها زندگي مي کردند و بعضي نیز در حدود پنج سال براي خود زندگي مستقلي ساخته 
بودند. تحقیقي که این کتاب بر اساس آن نوشته شده، به عنوان یک طرح مشترك با »اتحادیة کمک 
به زنان انگلیس تان«ـ  مخصوصاً سه عضو گروه مستقر در پنزانس، بیرمنگام و نیویوركـ  معرفی شده 
است. فصل اول کتاب، تعریفي از خشونت هاي خانگي و توصیفي کلي از محدوده و دامنة اعمال ارائه 
مي دهد که بر سالمت جسمي و روحي، و محرومیت هاي اجتماعي و اقتصادي تأثیرگذار هستند. جدایي 
و ورود به پناهگاه، خشم و نوسان احساسات، مشاوره و گروه درمانی، ناسازگاري و مشارکت، امیدها و 

ترس ها، و امنیت و احترام از دیگر مباحث کتاب حاضر هستند.
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157. حسن زاده فروغي، علي. مديريت آموزشي در مدارس امروز. تهران: آواي نور، 1392، 
216 ص

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز، مدیر

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: مدیریت در مدارس، آموزش در مدارس، آموزش مدیریت، مهارت مدیران مدارس

* چکیده: تئوري مدیریت آموزشي عبارت است از مجموعه مفاهیم یا اصولي که مدیریت آموزشي را 
تشریح مي کنند و راه هایي را به مدیران آموزشي آینده ارائه مي دهند. قابل درك است که تئوري مدیریت 
آموزشي مفاهیمي را شامل مي شود که مربوط به طبیعت زندگي فردي و گروهي، مقاصد تعلیم وتربیت 
عمومي، طبیعت فرایند مدیریتي، و درنهایت وظایف و کارکردهاي مدیریت آموزشي است. کتاب حاضر 
در چهارفصل و در راستاي راهنماي علمي و عملي براي مدیران آموزشي تدوین شده است و در آن 
مؤلف به نظریه هاي صاحب نظران پرداخته است. بخش اول کتاب به تعاریف و چشم انداز تاریخي 
تئوري مدیریت آموزشي، تئوري هاي سنتي و امروزي مدیریت و نظریه هاي مربوط به مدیران آموزشي 
اختصاص دارد. در بخش دوم مخاطب با مهارت هاي الزم که براي مدیران مدارس امروز الزم است، 

آشنا مي شود.

158. نیرومند، محمدحسین. مديريت چشم مخاطب. تهران: فرهنگسراي میردشتي، 1392، 
108 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: گرافیک

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: خشتي
* كلمات كلیدي: آموزش هنر، فیزیولوژي بینایي، نقش روزنه، عناصر بصري ادراك، کانون هاي 

تمرکز، شکل و زمینه

* چکیده: در جهان امروز بخش عمده اي از آموزش هاي عمومي جوامع به حوزة تصویر سپرده شده 
است. هرچند رمزگشایي و دریافت پیام ها در قالب تصویر توسط انسان ها ساده است، اما کار رمزگذاري 
در تصویر که توسط هنرمندان صورت مي گیرد، بسیار پیچیده و دشوار است. این دشواري به عوامل 
توانایي هاي  از  هنرمندان  آن، عدم شناخت  مهم  عوامل  از  یکي  بي شک  اما  بازمي گردد،  بسیاري 
فیزیولوژیکي چشم انسان و حوزة ادراك تصویر و دریافت آن است. مؤلف کتاب »مدیریت چشم 
مخاطب« بیان مي کند که چگونه باید شاخه هاي تصویري را سازمان دهي کنیم. او تالش دارد گوشه اي 
از این توانایي هاي انسان را در دریافت تصویر به ما بشناساند. فیزیولوژي بینایي، کانون هاي تمرکز، 
عناصر بصري ادراك، شکل و زمینه، اصل مشابهت و مجاورت، شبکیه یا قاب تصویر، کانون تمرکز در 

سینما، و ادراك ژرفا، برخي از عناوین این کتاب هستند.
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159. بهمني، محمد مسعود. مديريت دانش در سازمان ها. تهران: نظري، 1391، 88 ص
* گروه آموزشي: حسابداري و بازرگاني

* گرايش / رشته: اداري
* مخاطب: هنرآموز، مدیر، کارشناس

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: آموزش مدیریت، مدیریت دانش، سازمان ، مفهوم دانش، مستندسازي

* چکیده: ضرورت دارد که راهبرد مدیریت دانش در هر سازمان تعریف و نقشه راه براي رسیدن 
به این امر مهم نیز ترسیم شود تا سرمایه عظیم دانش کارکنان ادارات محفوظ بماند. کتاب حاضر، 
به اهمیت مدیریت دانش مي پردازد و در آن زیرساخت هاي موردنیاز براي مدیریت دانش سازماني را 
تشریح مي کند. زیرساخت هاي موردنیاز براي مدیریت دانش در سه گروه عمده طبقه بندي مي شوند 
که عبارت اند از: منابع انساني، فرایندها و فناوري ها. کتاب حاضر که مدیریت دانش را از علوم جدید 
سال هاي اخیر برمي شمارد، آن را یکي از ارکان انجام کارکردهاي سازمان به نحو مطلوب مي داند. 
مفهوم دانش، سیر تحول مدیریت دانش، مراحل مدیریت دانش، مدل هاي مطالعة زیرساخت هاي 
مدیریت دانش، فرایند کسب تجربه، و مفهوم سند و مستندسازي در مفهوم سازمانی، عنوان هاي بخشي 

از مطالب این کتاب هستند.

160. رستگارپور، صفت اهلل. مراقبت هاي بهداشتي و ايمني جنیني تا سالمندي. کرج: ملرد، 
1391، 333 ص

* گروه آموزشي: بهداشت و کودکیاري
* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش بهداشت و ایمني، عوامل مؤثر بر سالمتي، مراقبت هاي بهداشتي

* چکیده: آنان که به عللي نتوانسته اند نکات ضروري بهداشتي را در خانواده و جامعه رعایت کنند، 
گاهي به اختالالت جسمي، رواني یا بیماري و نقص عضو دچار مي شوند و عالوه بر تحمل هزینه هاي 
مالي، جسمي و روحي، از درد، گرفتاري و مشغلة فکري نیز آزرده مي شوند. چنین مشکلي نه تنها به 
اقتصاد خانواده زیان وارد مي کند، بلکه به علت تحمیل هزینه هاي گزاف درمان و به کارگیري کارکنان 
بهداشتي- درماني و متخصصان حرفه اي، به کارگیري دستگاه ها و تعداد زیادي نیروي کار، حتي اقتصاد 
کشور را نیز تحت تأثیر قرار مي دهد. در این کتاب، با بهره گیري از اطالعات جدید علمي و تجربیات 
کاري چندین ساله در مراکز بهداشتي و ایمني آموزش هاي ساده اي درباره مراقبت هاي بهداشتي 
جمع آوری شده است. به گونه اي که عالوه بر مخاطبان مراکز آموزشي، براي عموم مردم نیز قابل فهم 
باشد. تعریف و ابعاد سالمتي، عوامل مؤثر بر سالمتي، مراقبت هاي دوران جنیني و زایمان، مراقبت هاي 
دوره نوزادي، شیرخوارگي، نوپایي، خردسالي، سن مدرسه، نوجواني، جواني، میان سالي، سالمندي و 

مراقبت هاي احتضار و مرگ عنوان بعضي از مباحث این کتاب هستند.
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 C به زبان AvR جدیدترین کامپایلر میکرو کنترلرهاي(IAR 161. اتوني، امین. مرجع آموزش
و ++ C. تهران: صفار، 1392، 568 ص

* گروه آموزشي: رایانه
* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: وزیري

 AVR, C ++ و C كلمات كلیدي: میکروکنترلر، کامپایلر، برنامه نویسي *

 Assembly، Basic، چکیده: میکروکنترلرها کامپایلرهاي خاصي دارند که با زبان هایي همچون *
 »Programmer« مي توان براي آن  ها برنامه نوشت. برنامه نوشته شده را دستگاه رابطي به نام ++C، C
که آي سي میکروکنترلر در آن قرار دارد و با یک کابل به رایانه وصل مي شود، روي آي سي انتقال 
کامپایلر  از جدیدترین  را  جامعي  اطالعات  کتاب حاضر  ذخیره شود.  میکرو  حافظة  در  تا  مي دهد 
میکروکنترلرهاي AVR به زبان C و C++ در اختیار مخاطبان قرار مي دهد. در این کتاب سعي شده 
است تا حد امکان مطالب به صورت ساده و کاربردي بیان شود تا افراد بتوانند ازلحاظ نظري و عملي به 
حد مطلوبي برسند. حداقل 100 مثال )پروژه( در کتاب گنجانده شده است تا مطالب آموزشي ملکه ذهن 
خواننده شود. همچنین مطالب تا حد امکان با تصویر همراه شده اند. کتاب در انتها، شش پیوست آورده 

است که کمک بسیار زیادي به برنامه نویسان AVR مي کنند.

162. شکیبا، حجت. مرجع خالقیت و آموزش. تهران: مدرسه، 1392، 376 ص
* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز، کارشناس

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: خالقیت در آموزش، نظریه هاي خالقیت، تعریف و مفهوم خالقیت

* چکیده: در حال حاضر در سطح محلي و جهاني خالقیت عاملي کلیدي در رشد اقتصادي و نشاط 
سیاسي کشورها به شمار مي رود و عالقه در این زمینه به طور چشمگیري در بین گروه هاي اجتماعي 
گوناگون افزایش پیداکرده است. این کتاب که در 11 فصل به خالقیت در آموزش  مي پردازد، تالش 
کرده است مباحث مربوط به خالقیت در آموزش را به طور کامل بررسي کند. تعاریف خالقیت در 
آموزش، نظریه هاي فردي خالقیت، نظریه هاي سیستمي خالقیت، موانع و محدودیت هاي خالقیت، 
مدل ها و تکنیک هاي ضروري خالقیت، و داستان ها و افسانه هاي خالقیت، عنوان هاي مهم ترین 
مباحث کتاب هستند. با توجه به اینکه رویکرد این کتاب ایده پردازي براي تولید محصول خالق است، 

ارزیاب ها به محصول ارائه شده، بسته به سطحي که در آن تالش مي کنند، نمره خواهند داد.
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163. داسا، بهوتاتما / داسا، دروتاکارما. مزه برتر. بزرگمهر گل بیدي، ندا خاکي، حوري مقبلي. تهران: 
بهجت، 1391، 192 ص

* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* پاية تحصیلي: سوم کاردانش

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش آشپزي، گیاه خواري، فواید گیاه خواري، تهیة غذا

* چکیده: »مزة برتر« نام کتابي است که به ارائه غذاهاي خوشمزه گیاهي ملل گوناگون مي پردازد و 
یک راهنماي عملي براي آشپزي گیاهي است. این کتاب که 14 فصل دارد، نتیجه تحقیقات پزشکي 
مدرن را درزمینه سالمتي و رژیم گیاه خواري، و همچنین، برخي دالیل گیاه خواري، فواید گیاه خواري و 

فراتر از آن ها، فلسفه تهیه غذا براي هدف برتر را شرح مي دهد.

164. غالمرضایي، حمیدرضا. مس، فلز كیمیا. تهران: نسل نواندیش، 1392، 128 ص
* گروه آموزشي: مواد

* گرايش / رشته: معدن
* پاية تحصیلي: دوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: رحلي

* كلمات كلیدي: فلزات کمیاب، کاني ها، معادن مس در ایران، کاربرد مس

* چکیده: صنعت مس در ایران پیشینه اي به قدمت طول تاریخ بشري دارد. مس اولین فلزي است 
که انسان بیش از هفت هزار سال قبل، خواص بي نظیر آن را در ذوب، ریخته گري، چکش خواري و 
شکل پذیري شناخت. اولین دست ساخته هاي فلزي بشر در شکل پیکرك هاي آییني، سالح، ابزار و 
ظروف موردنیاز از مس ساخته شده اند. کتاب »مس، فلز کمیاب« به زباني ساده و به طور مصور و رنگي 
ارائه شده است و با این باور که خواندن کتاب هاي علمي و فني به زباني ساده  مي تواند بارقه هاي شوق 
رسیدن به توانمندي و امید به آینده اي روشن را در ذهن مخاطبان پدید آورد، طراحي و تألیف شده 
است. راز فلز سرخ، مس در طبیعت، مس درگذر زمان، فراوري مس و محیط زیست و مس، عنوان هاي 

مطالب این کتاب هستند.
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165. کمالي، محمدساعد. مشعل هاي حرارتي. تهران: سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، 
شرکت تعاوني کارکنان، 1391، 232 ص

* گروه آموزشي: مکانیک
* گرايش / رشته: تأسیسات

* پاية تحصیلي: سوم کاردانش، سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: تأسیسات ساختمان، مشعل ، حرارت، سوخت و احتراق، دیگ شوفاژ

* چکیده: از انواع سوخت جامد، مایع و گاز، براي احتراق در دیگ ها و کوره ها و سایر دستگاه هاي 
حرارتي استفاده مي شود. انتخاب صحیح سوخت به عواملي از قبیل قابلیت ذخیره سازي و حمل ونقل، در 
دسترس بودن، میزان آلوده کردن محیط زیست و هزینه استخراج آن بستگي دارد. کتاب »مشعل هاي 
حرارتي« ضمن اینکه اطالعات مفیدي درباره خواص سوخت ها و استفاده بهینه از آن ها را به خوانندگان 
ارائه مي دهد، استفاده گسترده از سوخت هاي مذکور را نیز مطرح مي کند. سوخت و احتراق، مشعل هاي 
گازوئیلي و گازي، و دیگ شوفاژ و مشعل، سرفصل هاي اصلي این کتاب هستند. کارشناسان ارزیاب 

محتواي این کتاب را براي هنرجویان پایه سوم رشته تأسیسات و هنرآموزان مفید مي دانند.

166. امیدآذري، آرتور. معمارانه آرتور )جلدسوم(. تهران: اشراقي، 1392، 526 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: معماري و نقشه کشی
* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: خشتي

* كلمات كلیدي: آموزش معماري، طرح و نقشه هاي آرتور، معماري فضاي آموزشي، ساختمان هاي 
اداري و دفتري، ساختمان هاي تجاري، ساختمان هاي صنعتي

* چکیده: کتاب حاضر جلد سوم »معمارانة آرتور« است، نگارنده با موضوع آشناي »خانه« )خانة یک 
موسیقي دان، خانة آخر هفته، ویالي یک معمار، خانة یک دوست و خانه یک هنرمند( شروع کرده است 
و ضمن بیان استانداردها و ضوابط طراحي، خواننده را با معماري سایر ساختمان ها، نظیر ساختمان واحد 
آموزشي، ورزشي و غیره، به صورت زیبا و هنرمندانه اي آشنا ساخته است. مطالب کتاب باعث افزایش 
اعتماد به نفس در اتود زدن و خلق طرح هایي متنوع و هنرمندانه مي شود. بارزترین هدف کتاب حاضر، 
تقویت دید و تفکر معمارانه در فرایند طراحي است و در این راستا عناصر اصلي طرح )ایده، پالن، نما، 
پرش و حجم( در پروژه هاي معماري را معرفي مي کند. نگارنده کتاب در این مجموعه سعي بر آن 
داشته است که با ارائه ابتدایي ترین و ریشه اي ترین تمرینات طراحي معماري، به آموزش طراحي بپردازد 
و عالوه برافزایش توانایي درك تناسبات، مهارت هاي استفاده از رنگ و راندو به شیوه اي معمارانه را 

آموزش دهد.
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167. امیدآذري، آرتور. معمارانه آرتور )جلد اول(. تهران: اشراقي، 1392، 550 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: معماري و نقشه کشی
* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: خشتي

* كلمات كلیدي: آموزش معماري، نقشه کشي، تکنیک و هنر معماري، راندو، اتودهاي معمارانه، 
طرح و نقشه هاي آرتور

* چکیده: کتاب حاضر جلد اول »معمارانة آرتور« است که در راستاي آموزش طراحي معماري 
تألیف شده است و از درس هاي پایه )بیان معماري، درك معمارانه از محیط، طراحي مقدماتي و..( تا 
درس هاي تخصصي )طراحي حرفه اي( را شامل مي شود. در این کتاب که آن را در سه فصل فن بیان 
معمارانه، تکنیک هاي راندو و معمارانه و اتودهاي معمارانه مي خوانید، مؤلف تالش کرده است راه را 
براي هنرجویان هموارتر سازد تا آنان با این کتاب هم قدم شوند و گام به گام به تمرین و ممارست در این 

زمینه بپردازند، و در مدت زمان کوتاهي به نتیجه مطلوب برسند.

168. امیدآذري، آرتور. معمارانه آرتور )جلد دوم(. تهران: اشراقي، 1392، 563 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: معماري و نقشه کشی
* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: خشتي

* كلمات كلیدي: آموزش معماري، پالن، نماي ساختمان، پرسپکتیو، طرح و نقشه هاي آرتور

* چکیده: این کتاب جلد دوم از »معمارانة آرتور« است که مؤلف آن را در چهارفصل با این عنوان ها 
تدوین کرده است: پالن، نما، مقطع، و پرسپکتیو. در این مجلد، مؤلف سعي بر آن داشته است که نحوة 
طراحي و ارائه عناصر معماري مانند پالن، نما، مقطع و پرسپکتیو )فرم( را از پایه و به صورت کاماًل فني 
آموزش دهد و سپس به موضوعات معماري که در مدارس و دانشگاه هاي معماري تدریس مي شوند، 

بپردازد.



169. ذوقي حسیني، الهه. معماري تکاياي ايراني. تهران: طحان، 1392، 180 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: معماري و نقشه کشی
* مخاطب: هنرآموز

* قطع: خشتي
* كلمات كلیدي: آموزش هنر، معماري ایران، معماري تکایا و حسینیه ها، تعزیه میراث معنوي

* چکیده: ساختمان هاي تئاتر و نمایش ازجمله بناهایي هستند که در کشور ما، متأسفانه بنا به 
هر دلیلي نقش کمتري در تاریخ معماري و نمایش داشته اند. ایجاد رویکردي تازه نسبت به معماري 
نمایش و طراحي و ساخت سالن هاي مختص نمایش، به خصوص نمایش هاي سنتي و آییني، همچون 
»تعزیه« که به عنوان »میراث فرهنگي معنوي« از آن ها یاد مي شود، ازجمله مواردي است که خأل 
آن در معماري کشور به چشم مي آید. در راستاي چنین رویکردي، شناخت فضاها و بناهاي اجراي 
نمایش هاي سنتي و آییني یکي از ضرورت ها مي تواند باشد. کتاب حاضر، ضمن اینکه در فصل اول 
نیم نگاهي به سیر تکاملي هنرهاي نمایشي در ایران دارد، در فصل هاي بعدي به معماري خاص تکایا 
و حسینیه ها و تقسیم بندي آن ها نیز پرداخته است. تکیه و احیاي تعزیه، فضاي شهري و تکایا، تکایا در 
شهرهاي اسالمي قدیم، معماري خاص تکایا و حسینیه ها، وجه تسمیه و قدرت تاریخي تکایا در ایران، 
نمونه هاي موجود مانند: میدان نقش جهان، تکیه دولت )تهران(، تکیه قبه سبز )کرمان( و حسینیه ها در 
ایران، اهم موضوعات این کتاب هستند. یکي از اهداف کتاب مطرح کردن وسیله فرهنگي )در قبال 
هدف هنري( است که با شناخت و گسترش آن و نیز استفاده هدفمند از آن مي توان به تعالي انسان 
و جامعه کمک کرد. از سوي دیگر به احیاي این میراث معنوي که به علت فراموشي در حال از دست 

رفتن است نیز باید توجه داشت.

170. هواگ، جان. معماري جهان اسالم بعد از ايران. بهاره رضایي جعفري،  شهره علي بخشي. 
تهران: طحان/ هله، 1391، 174 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: معماري و نقشه کشی

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: خشتي

* كلمات كلیدي: معماري ایران و جهان، معماري جهان اسالم، معماري باستان

* چکیده: کتاب حاضر شرحي از معماري اسالمي جهان اسالم را بازگو مي کند؛ از آثار معماري 
اصفهان در ایران گرفته تا معماري اسالمي هنر باستان. همچنین، ضمن ارائه شرح حالي از رویداد 
تاریخي دوران شاهان باستان، در نه فصل مستقل زیر این عنوان ها، به معماري اسالمي این دوران 
باستان  ایران  ایران )سامانیان و غزنویان(؛ معماري اسالمي  اوایل معماري اسالمي  نیز مي پردازد: 
)سلجوقیان(؛ معماري اسالمي سوریه، عراق باستان، آناتولي باستان، ایلخانیان و تیموریان؛ معماري 

اسالمي هند باستان؛ معماري امپراتوري عثماني؛ معماري سلطنت صفوي؛ معماري امپراتوري مغول.
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171. گروه مؤلفین بنیاد ICDL ایران. مفاهیم امنیت فناوري اطالعات IT Security. تهران: 
مدرسه، 1392، 80 ص

* گروه آموزشي: رایانه
* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش کار با رایانه، امنیت فناوري اطالعات، مباني امنیت، بدافزارها، امنیت شبکه

* چکیده: از اطالعات شخصي باید در مقابل تهدیدهایي مانند حمالت فریبکارانه، کالهبرداري هاي 
اینترنتي و جعل هویت محافظت کرد. ابزارهاي پیشرفته و پیچیده زیادي از قبیل بدافزارها و نرم افزارهاي 
جاسوسي به مجرمان و همکاران آن ها کمک مي کنند تا بدون اطالع قرباني، اطالعات شخصي وي 
را به دست آورند. کتاب حاضر که جلد اول از مجموعه »کتاب هاي آموزش استاندارد بین المللي برنامه 
درسي ICDL« است، به کاربر مي آموزد که چگونه از داده هاي شخصي خود حفاظت کند. فصل اول 
کتاب به مباني امنیت پرداخته است و در فصل دوم بدافزارها معرفی شده اند. »امنیت شبکه« و »استفاده 
ایمن از وب« موضوعات فصل هاي چهارم و پنجم را تشکیل مي دهند. فصل آخر به ارتباطات و مدیریت 

امن داده ها مي پردازد.

172. عبادي، غالمحسین. مقايسه VB6 & VB. NET2012& C#2012. تهران: صفار، 
1392، 60 ص

* گروه آموزشي: رایانه
* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: وزیري

C#2012،NET، VB6 ،كلمات كلیدي: آموزش رایانه *

* چکیده: صنعت رایانه با چنان سرعتي در حال پیشرفت است که نظیر آن تاکنون در هیچ یک از 
صنایع بشري دیده نشده است و شرکت مایکروسافت یکي از پیشگامان اصلي این صنعت به شمار 
مي رود. این موضوع انگیزه نویسنده در تألیف این کتاب شد، چرا که نیاز به دانستن و آموختن را در 
جامعة رایانه اي حس کرد و بر آن شد تجربه چندین ساله را به کار گیرد و این مجموعه را تقدیم جامعة 
رایانه اي کشور کند. مطالب این کتاب در بیست فصل، با زباني ساده، از مبتدي تا پیشرفته، جمع بندي و 
مثال هایي بسیار ساده و پیچیده درباره هر مبحث نیز ارائه شده است. برخي از موضوعات مهم کتاب به 
این شرح است: نصب Visual studio 6.0؛ آشنایي با تاریخچه زبان بیسیک؛ متغیر و انواع داده ها؛ 
دستور if و خالصة مطالب مربوط به آن، NET چیست؟؛ متدها؛ رویدادها، کنترل مهم در VB6؛ انواع 
 EXE چیست؟؛ ساختن فایل API چیست؟؛ Entity چیست؟؛ Activex فرم  ها در یک پروژه؛ توابع؛

در VB6؛ گزارش گیري از پایگاه داده در ویژوال بیسیک.
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173. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: من كار خیلي بدي كردم مادر )جلد 13(. 
تهران: سوره مهر، 1392، 312 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: نمایش نامه، ادبیات نمایشي، نمایش کودك و نوجوان، نمایش عروسکي

* چکیده: کتاب با مقاله »ضرورت وجود متون نمایشي مناسب از حیث جنسیت و دوره تحصیلي 
در مدارس« آغاز مي شود و در ادامه با راهکارهایي ساده به پرسش هاي بنیادیني در مورد؛ چگونگي 
انتخاب نقش، چگونگي تمرینات بازیگري و نظارت فني بر روند آن، چیستایي خواندن و تحلیل نقش 
و نمایش نامه، ضرورت انتخاب شیوه مناسب اجرا، چگونگي صحنه پردازي اجرایي مناسب براي نمایش 
عروسکي و زنده و استفاده از فضاي کالس به این منظور پاسخ مي دهد. کتاب در کنار مقاله »انواع 
نمایش عروسکي« - که اطالعات مناسبي در اختیار مخاطبان هنرآموز و هنرجو مي گذارد- پنج متن 
نمایشي را هم ارائه مي دهد: »چرا خرگوشه مي ترسه؟«؛ »دروغ گو دشمن خداست!«؛ »من کار خیلي 

بدي کردم مادر!«؛ »چارة کار ما چیه؟«؛ »یک لقمه کمتر، اما سالم تر!«.

174. امیري چوالندیم، عیسي. مواد و ابزار هنري 2)مواد رنگ(. تهران: کتاب آبان، 1391، 382 
ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نقاشي

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: خشتي

مواد  رنگ،  لعاب  رنگ،  انواع  دیداري،  هنرهاي  در  رنگ  ابزار،  هنر،  آموزش  كلیدي:  كلمات   *
تشکیل دهنده رنگ

* چکیده: بي گمان رنگ یکي از مهم ترین عناصر دیداري در هنرهاي دیداري به شمار مي رود و هیچ 
شاخه اي از هنرها و یا حتي زندگي، بدون آن معنا و مفهوم نمي یابد. مي توان گفت رنگ به سه صورت 
در هنر و فضاي کلي زندگي بشر وجود دارد: نخست به عنوان جزئي تجزیه ناپذیر و جدایي نشدني از 
اشیا و موجودات؛ دوم به عنوان پوششي براي جهت محافظت از سطوح در برابر فرسایش و اوکسایش 
)نام کلي واکنش هاي شیمیایي(؛ سوم براي تزئین و ایجاد فضاي زیبا شناسانه در هنر و شاخه هاي 
مرتبط با آن. کتاب حاضر به مبحث شیمي و زیباشناسي رنگ یا رنگ در هنرهاي دیداري اختصاص 
دارد و به این مباحث مي پردازد: گیاهان و مواد رنگزاي طبیعي؛ رنگ دانه ها؛ لعاب هاي سرامیک؛ مواد 

تشکیل دهنده رنگ؛ زیباشناسي رنگ؛ و..
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175. گروه تألیف بنیاد ICDL . مهارت اول: مفاهیم پايه فناوري اطالعات و ارتباطات 
)ICT(. تهران: مدرسه، 1391، 96 ص

* گروه آموزشي: رایانه
* پاية تحصیلي: دوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو
* قطع: وزیري

ICT ،فناوري اطالعات و ارتباطات ،ICDL ،كلمات كلیدي: آموزش رایانه *

* چکیده: منظور از »فناوري اطالعات و ارتباطات« )ICT(، مجموعه ابزارها و روش هاي الزم براي 
تولید، پردازش، نگهداري، توزیع و انهدام سیستم هاي مبتني بر اطالعات است. کتاب »مفاهیم پایه 
فناوري اطالعات و ارتباطات )ICT(« کتابي کاربردي و آموزنده در این زمینه است و موجب ارتقاي 
سطح سواد خواننده و آشنا ساختن وي با مفاهیم پایه فناوري اطالعات و ارتباطات مي شود. بنیاد 
 »ECDL/ICDL« ایران، این کتاب را بر اساس سرفصل هاي استاندارد بنیاد جهاني »ICDL«
منتشر کرده است. اهم موضوعات کتاب به این شرح است: 1. سخت افزار: مفاهیم، درگاه هاي 
ورودي/ خروجي، عملکرد رایانه، حافظه و ذخیره سازي، ابزارهاي ورودي و خروجي 2. نرم افزار: 
مفاهیم، سیستم عامل چیست؟، برنامه واژه پرداز، برنامه صفحه گسترده، بازي هاي رایانه اي، و.. 3. 
شبکه و انتقال داده ICT .4 در زندگي روزمره: جهان الکترونیکي، ارتباطات، انجمن هاي 
مجازي، سالمتي و محیط. 5. امنیت: هویت، امنیت داده ها و ویروس ها. 6. مسائل حقوقي: حق 

چاپ، مجوز سایت و حفاظت از داده ها.

176. گروه تألیف بنیاد ICDL. مهارت پنجم: پايگاه داده )Access 2007 (. تهران: مدرسه، 
1391، 272 ص

* گروه آموزشي: رایانه
* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو
* قطع: وزیري

ICDL كلمات كلیدي: آموزش رایانه، آموزش اکسس، پایگاه داده، استاندارد *

* چکیده: هر پایگاه داده حاوي مجموعه اي از آیتم ها مثل جدول، فرم و گزارش است و پایگاه داده 
 »Query« مي تواند داده ها را به صورت سازمان یافته در چندین جدول ذخیره کند. در پایگاه داده ها، از
براي یافتن اطالعات خاصي با توجه به معیار واردشده استفاده مي شود. همچنین از پایگاه داده براي 
گروه بندي و قالب بندي داده ها و سپس استخراج اطالعات از این داده ها بهره مي گیرند. این کتاب که 
از مجموعه کتاب هاي آموزش استاندارد برنامه درسي ICDL )مهارت پنجم( تحت عنوان پایگاه داده 
)Access 2007( به شمار مي رود، طریقه ایجاد بانک هاي اطالعاتي براي گردآوري انواع اطالعات و 
نیز ذخیره سازي جست وجو و بازیابي آن ها را در 14 فصل به عالقه مندان آموزش مي دهد. در فصل اول 
به مفاهیم پایگاه داده اشاره کرده و در فصل هاي دیگر، به نکات کلي تر و آموزش تخصصي این برنامه 
پرداخته است؛ نظیر ایجاد یک پایگاه داده، باز کردن یک پایگاه داده و موارد امنیتي، ویرایش و حرکت 

در جدول، تنظیمات فیلد، طبقه بندي کردن و..
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177. گروه تألیف بنیاد ICDL. مهارت چهارم: صفحه گسترده )Excel 2007(. تهران: 
مدرسه، 1391، 164 ص

* گروه آموزشي: رایانه
* پاية تحصیلي: دوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو
قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش رایانه، آموزش اکسل، صفحه گسترده، محاسبات آماري و ریاضي

* چکیده: برنامه »اکسل« یا »صفحه گسترده« نرم افزاري است که به وسیله آن مي توان کارهاي 
مربوط به حسابداري را انجام داد. از دیگر امکانات این برنامه کاربرد کارهایي نظیر ذخیره، چاپ و 
ویرایش و جدول بندي است. این کتاب در شش فصل به عالقه مندان آموزش مي دهد، با استفاده از 
نرم افزار صفحه گسترده، محاسبات ریاضي و آماري و رسم نمودار را به سادگی انجام دهند. سیستم 
مرجع دهی خانه هاي اکسل، کاربرگ ها و کتاب کارها، جمع کردن یک ستون از اعداد، انتخاب یک خانه، 
انتخاب یک ردیف و ستون، تغییر عرض ستون ها و ارتفاع ردیف ها، حذف محتواي خانه ها و یک 
کاربرگ، کپي کردن محتواها، مرتب کردن دامنة خانه ها، قالب بندي، فرمول ها و تابع ها، نمودارها، 
ویرایش تنظیمات اولیه برنامه اکسل و آماده کردن یک کاربرگ براي چاپ، اهم موضوعات این کتاب 
هستند. این کتاب بر اساس سرفصل هاي استاندارد بنیاد جهاني »ECDL/ICDL« انتشاریافته است.

بنیاد ICDL. مهارت دوم: استفاده از كامپیوتر و مديريت فايل ها    تألیف  178. گروه 
)Window7). تهران: مدرسه، 1391، 112 ص

* گروه آموزشي: رایانه
* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش رایانه، مهارت دوم ICDL، ویندوز 7، مدیریت فایل ها

* چکیده: »ويندوز« یک رابط گرافیکي کاربر است که کاربران را قادر مي سازد، با استفاده از یک 
وسیله اشاره گر مانند ماوس، به مکان دلخواه خود در رایانه بروند. درواقع، با استفاده از ویندوز دیگر 
نیازي نیست که کاربران براي کار با رایانه خود یک زبان رایانه اي را بیاموزند. کتاب حاضر، در مخاطب 
این قابلیت را ایجاد مي کند که توانایي خود را در اجرا و مدیریت یک رایانه شخصي نشان دهد و در 
محیط کاري رایانه به نحو مؤثري عمل کند. کار با سیستم عامل ویندوز، مدیریت فایل، کار با فایل ها 
و پوشه ها، برنامه هاي کمکي و تنظیمات، عنوان هاي چهارفصل این کتاب هستند که از مجموعه 

کتاب هاي آموزش استاندارد برنامه درسي ICDL به شمار مي رود.
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179. گروه تألیف بنیاد ICDL. مهارت سوم: واژه پرداز )Word 2007). تهران: مدرسه، 
1391، 180 ص

* گروه آموزشي: رایانه
* پاية تحصیلي: دوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو
* قطع: وزیري

ICDL مهارت سوم ،Word كلمات كلیدي: آموزش رایانه، واژه پرداز، آموزش *

* چکیده: »واژه پرداز« به آن دسته از نرم افزارهاي رایانه اي گفته مي شود که براي نوشتن متن 
و یا ویرایش نوشته به کار مي روند. برنامه هاي واژه پرداز توانایي هاي بسیار دیگري نیز به جز نوشتن در 
دسترس کاربر قرار مي دهند؛ ازجمله افزودن تصویر به متن، اصالح امال، چاپ متن و مانند آن ها. در 
شش فصل این کتاب خوانندگان با نکته هاي مهم و ترفندها و به طور کل آموزش کار با نرم افزار 
»Microsoft Word 2007« آشنا مي شوند. این کتاب به صورت تمام رنگی و تصویري، تمامي 
نکات را مطابق با سرفصل هاي»ICDL Version 5.0« آموزش مي دهد. درصورتی که مخاطب 
آشنایي چنداني با این برنامه نداشته باشد، با خواندن این کتاب با چگونگي کار با این برنامه آشنا خواهد 

شد و مي تواند به آسانی از آن استفاده کند.

180. گروه تألیف بنیاد ICDL. مهارت ششم: Power Point 2007. تهران: مدرسه، 1391، 
184 ص

* گروه آموزشي: رایانه
* پاية تحصیلي: دوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش رایانه، آموزش کار با Powerpoint، نمایش اسالید

 )Presentations( نرم افزاري قوي و توانا براي ساخت برنامه هاي نمایشي »Powerpoint« :چکیده *
قابل مشاهده در رایانه است. درواقع این برنامه مجموعه اي از امکانات را براي ارائه مطالب در اختیار کاربر 
قرار مي دهد. از این برنامه در نمایش هاي تجاري، کنفرانس هاي کالسي، سمینارها و.. استفاده مي شود. 
این کتاب که به مهارت ششم اختصاص دارد، یکي از مجموعه کتاب هاي آموزش استاندارد برنامه درسي 
ICDL، نسخة 5 است و به دوستداران علم رایانه آموزش مي دهد که چگونه با استفاده از امکانات 
پاورپوینت به گونه اي جذاب و کاربردي و به صورت سمعي و بصري، مطالب خود را ارائه دهند. کتاب در 
9 فصل به این موضوعات مي پردازد: تکنیک هاي انتخاب جدول: انتخاب کپي، جابه جا کردن، تغییر اندازه 
و حذف متن؛ قالب بندي پاراگراف؛ روش باز کردن برنامه پاورپوینت؛ کار با اسالید و جابه جا کردن آن؛ 

قالب بندي شکل ها و نمودارها؛ اجراي نمایش اسالید و تغییر اندازه و حذف تصاویر.
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181. گروه تألیف بنیاد ICDL. مهارت هفتم: اينترنت و پست الکترونیك. تهران: مدرسه، 
1391، 160 ص

* گروه آموزشي: رایانه
* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش رایانه، مهارت هفتم، اینترنت، پست الکترونیک

* چکیده: اینترنت ابتدا به منظور جلوگیري از تمرکز و درواقع توسط ارتش آمریکا به قصد گذر از جنگ 
هسته اي طراحي شد. اینترنت شبکه اي از شبکه هاي رایانه اي است که زیرساخت سراسری شبکه اي 
بسیار وسیعي را تشکیل مي دهد. اینترنت میلیون ها رایانه را به هم ارتباط مي دهد و به این ترتیب، 
شبکه اي را مي سازد که به وسیله آن هر رایانه اي که به اینترنت متصل باشد، مي تواند با سایر رایانه هاي 
ECDL/ متصل به اینترنت ارتباط برقرار کند. این کتاب بر اساس سرفصل هاي استاندارد بنیاد جهاني
ICDL و مطابق با شرایط نرم افزار آزمون و صدور گواهی نامه بین المللي توسط بنیاد ICDL جمهوري 
اسالمي ایران انتشاریافته است. بخش اول آن مربوط به مباحث اینترنت است که داوطلب را با مفاهیم 
و اصطالحات مورداستفاده و مرتبط در دنیاي مجازي و نیز با برخي از مفاهیم مربوط به امنیت در 
ارتباط آنالین آشنا مي سازد. بخش دوم کتاب ارتباط الکترونیکي را معرفي مي کند و داوطلب با پست 
الکترونیک آشنا مي شود و نحوة ایجاد، ارسال، دریافت و.. را که در زمان کار با پست الکترونیک الزم 

است، فرامی گیرد.

182. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: نامه اي به خدا )جلد 17(. تهران: سوره مهر، 
1392، 296 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: آموزش هنر، آموزش تئاتر و نمایش، نمایش نامه

* چکیده: جلد هفدهم کتاب نمایش نامه هاي آسان، پنج نمایشنامه کوتاه را در برمی گیرد: »نامه اي 
به خدا، آخرین اژدهاي زمین، موجود غریب، آرزوي مهرباني و الشخورها منتظرند«. این اثر با زباني 
ساده، روان و کودکانه و در قالب نمایش، مفاهیم و ارزش هاي انساني از قبیل امید به خداوند، کمک به 

دیگران، توجه به نصایح والدین و.. را بیان مي دارد.
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183. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: نجات دشمن )جلد 7(. تهران: سوره مهر، 1392، 
248 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: نمایش نامه، ادبیات نمایشي، نمایش کودك و نوجوان، نمایش عروسکي

* چکیده: کتاب پیش رو با راهکارهاي ساده، به پرسش هاي بنیادیني در مورد چگونگي انتخاب 
نقش، چگونگي تمرینات بازیگري و نظارت فني بر روند آن، چیستایي خواندن و تحلیل نقش و 
نمایش نامه، ضرورت انتخاب شیوه مناسب اجرا، چگونگي صحنه پردازي اجرایي مناسب براي نمایش 
عروسکي و زنده، و استفاده از فضاي کالس به این منظور پاسخ مي دهد. کتاب در کنار مقاله »انواع 
نمایش عروسکي« - که اطالعات مناسبي در اختیار مخاطبان هنرآموز و هنرجو مي گذارد- این پنج 
متن نمایشي را ارائه مي دهد: »گنجشک قوي تر از فیل است«؛ »اول چه کسي؟«؛ »رهایي«؛ »نجات 
دشمن«؛ »وقتي شکارگاه ترسناك مي شود«. این نمایش نامه ها که از متون کهن و جدید ادبیات فارسي 
اقتباس شده اند، عالوه بر تمرینات کالسي رشته هاي هنري، براي اجرا در مدارس نیز مناسب اند و با 
پیشنهادهاي خوبي براي بازیگري و کارگرداني نمایش و تحلیل کوتاهي درباره آن ها همراه اند. در پایان، 
نویسنده با انتخاب و طرح جمالت مناسب درباره موضوع هر نمایش نامه، مجالي براي شرکت فعال 

مخاطبان نمایش و تعمیق جنبه هاي تربیتي و پرورشي متن فراهم آورده است.

184. چنسکي، تامار. نجات فرزند از تفکر منفي. فرناز فرود. تهران: صابرین، 1392، 312 ص
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: تفکر منفي کودکان، رفتار با کودکان، کودك و والدین، تفکر منفي، افسردگي، 

مدیریت خانواده

* چکیده: کودکاني که سراسر روز را سر در گریبان »اگر ـ چه طور« هستند و هرلحظه انتظار 
آزار، خطر یا شکست را مي کشند، معمواًل به هنگام خستگي تسلیم تفکر منفي مي شوند، از آماده سازي 
در برابر هر فاجعه خیالي دست برمي دارند، و از توانایي خود براي مدیریت زندگي قطع امید مي کنند. 
الزم است این کودکان ابتدا به بررسي تفکر منفي بپردازند تا پس ازآن بتوانند بر علت نهفتهـ  یعني افکار 
نگران کننده ـ پیروز شوند. این کتاب در سه بخش نحوة نجات فرزند از تفکر منفي را بازگو مي کند: 
تغییر در ذهن فرزند؛ منفي در برخورد با جهان )عبور از مشکالت زندگي(؛ روشن کردن محور امکانات. 
هدف کتاب آن است که والدین درزمینه تفکر منفي متخصص شوند و بتوانند با همان لحن بدیهي که 
به کودکشان مي گویند هنگام عبور از عرض خیابان به هردو سو نگاه کند، به او نیز بگویند چگونه از 

عهده ناکامي ها و شکست هاي زندگي برآید.
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185. شارعي، محمد محسن. نکاح در سنت اسالمي. تهران: آرمان رشد، 1391، 300 ص
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: نکاح، خواستگاري، شرایط ازدواج، حضانت، مهریه، نفقه

* چکیده: ازجمله تعابیر رسا و نغز اسالم در بیان اهمیت ازدواج، همانا بیان ثمرات و فواید مادي و 
معنوي مترتب بر آن است. با این روش، هم جایگاه ازدواج را نزد خداوند بیان مي دارد و هم انسان ها را 
به انجام آن ترغیب مي کند. بر همین اساس، در مکتب اسالم ازدواج مایه فزوني رزق و روزي و سبب 
زیادي ثروت، به تأخیر افتادن مرگ و بلندي عمر دانسته شده است. کتاب »نکاح در سنت اسالمي« 
ماهیت این امر پسندیده ـ ازدواج ـ را شرح داده و اهداف و آثار آن را نیز تشریح کرده است. مفهوم 
و ماهیت خواستگاري، والیت در ازدواج، کفویت در نکاح، مهریه، نفقه، متعه، شروط ضمن عقد، و 

حضانت، مباحث عمده این کتاب محسوب مي شوند.

186. انگلز، پل. نکته هاي پندآموز. پریچهر هیردافر. تهران: سامینا/ صورتگر، 1392، 226 ص
* گروه آموزشي: مدیریت خانواده

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز، والدین

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: پندگرفتن، پس انداز کردن، پرورش کودکان، پرورش گیاه، راه هاي شاد شدن، 

مناسبات زناشویي

* چکیده: کتابي که طرح روي جلد آن را پیش رو دارید، پندها و اندرزها و راهکارهایي را ارائه مي دهد 
که حاصل تجربه، آگاهي و شناخت از پیچیدگي ها و هزارتوهاي بشري بوده اند. مؤلف کتاب خواندن 
این کتاب را گامي به سوی زندگي پرمعناتر، انساني تر و معقول تر مي داند. بعضي از نکات پندآموز و 
راهکارهایي که کتاب به آن ها اشاره کرده است، به این شرح اند: راه هایي براي پس انداز؛ نکات مهم در 
سفر؛ راه هاي ارتقاي شغلي؛ نکاتي درباره آشپزي؛ راه هاي حفظ محیط زیست؛ نکات مفید درباره پرورش 
کودکان؛ نکات مهم درباره نظافت و بهداشت؛ راه هاي ارتباط باخدا؛ راه هاي پذیرش مرگ؛ روش هاي 
پرورش گیاه؛ راه هاي شاد شدن؛ مناسبات زناشویي و اجتماعي. ازآنجاکه زندگي مجموعه اي است از 
رویدادهاي متفاوت و متنوع، و سرشار از تضادهاي شگفت انگیز، به کارگیري راهکارهاي ذکرشده از 

سوي آدم ها، مي تواند آن ها را در سیر زندگي به تکامل برساند.
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187. انجمن صنفي طراحان گرافیک ایران. نمايشگاه بین المللي طراحي حروف، سرو نقره اي 
92. تهران: کتاب آبان، 1392، 344 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: گرافیک

* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: آموزش خوش نویسي، آموزش طراحي، طراحي حروف، سرو نقره اي

* چکیده: طراحي حروف و در اختیار داشتن حروف فارسي زیبا و کاربردي، یکي از دغدغه هاي 
حاصل  در 322 صفحه،  نقره اي«  »سرو  کتاب  هست.  و  بوده  ایران  گرافیک  طراحان  همیشگي 
توانمندي هاي طراحان ایراني را درزمینه طراحي حروف گردآورده و در کنار هم به نمایش گذاشته 
است. نویسنده کتاب با نگاهي ویژه به طراحي حروف فارسي کوشیده است، این بخش مهم از گرافیک 
معاصر کشورمان را بازنگري کند، آن را به نقد بکشد و فضایي براي گفت وگو پیرامون آن فراهم سازد.

188. انجمن صنفي طراحان گرافیک ایران. نمايشگاه بین المللي طراحي حروف، سرو نقره اي 
92)سومین دوساالنه منتخب آثار اعضاي انجمن صنفي طراحان گرافیک ایران(. تهران: کتاب آبان، 

1392، 344 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: گرافیک
* پاية تحصیلي: سوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: آموزش طراحي، آثار طراحان ایراني، طرح هاي تبلیغاتي، پوستر، سرو نقره اي

* چکیده: کتاب »نمایشگاه بین المللي طراحي حروف، سرو نقره اي 1392« شاخه هاي گوناگون 
طراحي گرافیک معاصر ایران را معرفي مي کند. در این کتاب منتخبی از آثار اعضاي »انجمن صنفي 
طراحي گرافیک ایران« به چشم مي خورد. این اثر آثار گرافیکي مذبور را در 344 صفحه گالسه رنگي 

در موضوعات صفحه آرایي، بسته بندي، پوستر، جلد، تبلیغات، و نشانه و نوشته طبقه بندي مي کند.
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189. قادري، مصطفي. نوفهم گرايي در مطالعات برنامه درسي. تهران: آواي نور، 1392، 
232 ص

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: کارشناس

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: نوفهم گرایي، برنامه درسي، برنامه ریزي درسي

و  گرایی«  مفهوم  »باز  فارسي،  متفاوت  کتاب هاي  در  »نوفهم گرايي«  اصطالح  چکیده:   *
»نومفهوم گرایي« یا برخي اصطالح هاي نامرتبط تر، مانند »باز تجددگرایي مفهومي« ترجمه شده است. 
واژة مفهوم ذهن مخاطب را به معناي مطالعة مفاهیم در رشته برنامه درسي معطوف مي کند. ازنظر 
نوفهم گرایان، این جنبش نوعي تغییر پارادایم است از »برنامه ریزي درسي« به سمت »فهم برنامه 
درسي«. در کتاب حاضر که خوانندگان آن را در دو فصل مرور مي کنند، ضمن ارائه تاریخچه این 
جنبش، مهم ترین عقاید و نظرات متفکران نوفهم گرا و ایده هاي اصلي آن ها و حتي نقدهاي وارد 
بر نوفهم گرایي معرفي مي شوند. کتاب براي مخاطباني که بحث هاي نظریه برنامه درسي را دنبال 

مي کنند، مفید خواهد بود.

190. گروه تألیف بنیاد ICDL. واژه پرداز پیشرفته. تهران: مدرسه، 1392، 164 ص
* گروه آموزشي: رایانه

* پاية تحصیلي: دوم فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: آموزش رایانه، واژه پرداز، Word، ایجاد سند، ویرایش و صفحه بندي

* چکیده: نرم افزارهاي واژه پرداز مانند »Microsoft Word« امکان ایجاد اسنادي با ظاهر حرفه اي 
و در چارچوب مناسب انواع هدف ها را به مخاطب مي دهد. هر فرد بدون توجه به شغلش، ممکن است 
زماني به ایجاد یک سند، مانند نامة تجاري، صورت حساب، خبرنامه و یا گزارش نیاز داشته باشد. 
واژه پرداز با داشتن قابلیت هاي فراوان حتي امکان ایجاد اسناد پیچیده اي مانند سندهاي چندزبانه، 
شامل انواع تکنیک هاي قالب بندي و نیز افزودن محتوا از برنامه هاي دیگر را فراهم مي کند. این کتاب 
در 13 بخش، فعالیت هاي پیشرفته تري را ارائه مي دهد؛ فعالیت هایي از قبیل ویرایش، صفحه بندي و 
سازمان دهي یک سند واژه پرداز و نیز کاربرد اجزاي مختلف و ابزارهاي خاص. کتاب مجموعاً 79 درس 

ارائه داده و لغت نامه و جدول ارزیابي میزان پیشرفت را نیز در انتها آورده است.
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واژه پرداز )Word 2013(. تهران: مدرسه، 1392،  ایران.   ICDL بنیاد 191. گروه مؤلفین 
176 ص

* گروه آموزشي: رایانه
* پاية تحصیلي: دوم کاردانش، دوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: وزیري

ICDL ،واژه پرداز، آموزش رایانه ،Word 2013 :كلمات كلیدي *

* چکیده: واژه پرداز »ورد 2013« جلد پنجم از مجموعة »کتاب هاي آموزش استاندارد بین المللي 
برنامه درسي ICDL« است. واژه پرداز به آن دسته از نرم افزارهاي رایانه اي گفته مي شود که براي 
نوشتن متون و یا ویرایش نوشته ها به کار مي روند. برنامه هاي واژه پرداز توانایي هاي بسیار دیگري نیز 
به جز نوشتن در دسترس کاربر قرار مي دهند؛ ازجمله افزودن تصویر به متن، اصالح امال، چاپ متن و 
مانند آن ها. آشنایي با محیط نرم افزار، ایجاد سند و قالب بندي متن، ایجاد جدول و کاربرد آن، طراحي 
اشیاي گرافیکي، آماده سازي و چاپ، شش عنوان از سرفصل هاي این کتاب هستند. این کتاب و 
مجموعه آن بر اساس سرفصل هاي استاندارد »بنیاد جهاني ECDL« و »ICDL« انتشاریافته است.

192. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: واي! چه كار خطرناكي )جلد 12(. تهران: سوره 
مهر، 1392، 280 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: نمایش نامه، آموزش هنر، آموزش تئاتر و نمایش، بازیگري عروسکي

* چکیده: جلد دوازدهم از مجموعه نمایش نامه هاي آسان، شامل پنج نمایش نامه است: »این افتخاره 
که بشم غذاتون، پاهام چرا مي لرزه؟، تو دنبال بهانه مي گردي، وقتشه از دست تو فرار کنم و واي چه کار 
خطرناکي!« است. در این کتاب، مؤلف طرحي پیشنهادي براي کارگرداني و بازیگري عروسکي و غیر 

عروسکی، معرفي مشاهیر، تحلیل اشخاص نمایش و گفت وگوي پیش از اجرا آورده است.
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193. دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان: وقتي روباه رفیق مي شود )25 جلد(. تهران: 
سوره مهر، 1392، 264 ص

* گروه آموزشي: هنر
* گرايش / رشته: نمایش

* پاية تحصیلي: دوم و سوم فني و حرفه اي، پیش دانشگاهی فني و حرفه اي
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: نمایش نامه، ادبیات نمایشي، نمایش کودك و نوجوان، نمایش عروسکي

* چکیده: کتاب با نوشتار »نقش هنر نمایش در آموزشگاه ها« به قلم دکتر ناظرزاده كرماني وارد 
مبحث تخصصي نمایش و تئاتر مي شود. در ادامه، با راهکارهاي ساده به پرسش هاي بنیادیني در مورد 
چگونگي انتخاب نقش، چگونگي تمرینات بازیگري و نظارت فني بر روند آن، چیستایي خواندن و 
تحلیل نقش و نمایش نامه، ضرورت انتخاب شیوه مناسب اجرا، چگونگي صحنه پردازي اجرایي مناسب 
براي نمایش عروسکي و زنده، و استفاده از فضاي کالس به این منظور پاسخ مي دهد. »گران ترین 
جواهر«؛ »بر قول شیطان مي روم«؛ »لقمة گلوگیر«؛ »من خوشبختي تو هستم«؛ »وقتي روباه رفیق 
مي شود!« عنوان پنج متن نمایشي کتاب حاضر است. این نمایش نامه ها بر تمرینات کالسي رشته هاي 

هنري مناسب اند.

194. رائبون، اندي. ويندوز For DUMMIES 8. زهرا جاوید. تهران: آوند دانش، 1391، 144 ص
* گروه آموزشي: رایانه

* پاية تحصیلي: دوم و سوم کاردانش
* مخاطب: هنرجو

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: آموزش رایانه، ویندوز 8، صفحه Start، کار با اپلیکیشن

* چکیده: کتاب »ویندوز 8« این نکات را به عالقه مندان علم رایانه مي آموزد: استفاده از صفحه 
ایمیل و  اپلیکیشن ها؛ دسترسي سریع به حساب هاي کاربری  به روزرسانی  Start؛ نحوة نصب و 
شبکه هاي اجتماعي خود؛ ساخت حساب هاي کاربري متفاوت؛ محافظت از فایل شخصي خود. این 
کتاب ضمن نشان دادن محیط صفحه Start، عالقه مندان را با ویژگي هاي متفاوت آن آشنا مي سازد 

و به آنان کمک مي کند حساب کاربري مایکروسافت خود را ایجاد کنند.
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195. الن، سام. هندبوك رنگ كاري مبلمان چوبي. امیر نظري. تهران: فدك ایساتیس، 1392، 
222 ص

* گروه آموزشي: مکانیک
* گرايش / رشته: صنایع چوب

* پاية تحصیلي: دوم و سوم کاردانش
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رحلي
* كلمات كلیدي: رنگ کاري روي چوب، مبلمان چوبي، صنایع چوب

* چکیده: اولین و حیاتي ترین گام در انجام یک رنگ کاري مطلوب روي چوب، آماده سازي آن 
است. این کتاب که آن را در 11 فصل مي خوانید، مباحث آماده سازي چوب را در فصل یک، ابزارهاي 
رنگ کاري را در فصل دو، آستري زدن و پر کردن چوب را در فصل سه، و پوشش هاي محافظ را در 
فصل چهار آورده است. همچنین، مخاطبان مباحث ترکیب آستري ها، چوب هاي سخت رنگ شونده، 
رنگ هاي پولیشي دستي، نقش دار کردن چوب، آستري هاي شیمیایي، طالکاري و استنسیل کردن 
و نسخه  برداري از رنگ هاي عتیقه را در فصل هاي پنج تا یازده کتاب مي خوانند. این کتاب با ارائه 
تصویرهاي سیاه وسفید، نکاتي چند درباره الزامات بهداشتي و حفاظت فردي را هنگام رنگ کاري روي 

چوب براي مخاطبان بازگو مي کند.

196. مکلود، اسکات. هنر كمیك 1. رامین رحیمي. تهران: کتاب آبان، 1391، 225 ص
* گروه آموزشي: هنر

* گرايش / رشته: انیمیشن
* پاية تحصیلي: دوم فني و حرفه اي

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: هنر کمیک، طراحي کمیک، آموزش هنر

* چکیده: تصویرهاي ساده کمیک، به صورتی بسیار روان و زیبا، بازگوکننده یک درام هستند. این 
سبک ساده طراحي و بیان، نه فقط داستان ها را به سادگی بیان مي کند، بلکه قدرت و قابلیت نامحدود 
و حیرت انگیزي در برقراري ارتباط با مخاطبانش دارد. واژة »کمیک« از رسانه مي آید؛ یک هنر متوالي 
که از کنار هم قرار گرفتن مجموعه اي از تصاویر به وجود مي آید. کتاب حاضر تجربیات ارزشمند مؤلف 
را در مسیر روند یادگیري و طراحي کمیک، خصوصاً کمیک استریپ هاي آمریکایي و ژاپني، در اختیار 

مخاطب قرار مي دهد و او را با ویژگي هاي این هنر آشنا مي کند.



117دورة آموزش فني و حرفه اي و كاردانش 13

197. سهرابي، فرامرز / ناصري، اسماعیل. هوش معنوي و مقیاس هاي سنجش آن. تهران: 
آواي نور، 1391، 376 ص

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز، کارشناس

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: سنجش هوش، نظریه هاي هوش

* چکیده: »افراد زماني هوش معنوي را به کار مي برند که بخواهند از ظرفیت ها و منابع معنوي براي 
تصمیم گیري هاي مهم و اندیشه در موضوعات وجودي یا تالش در جهت حل مسائل روزانه استفاده 
کنند. بنابراین، هوش معنوي موضوعات ذهني معنویت را با تکالیف بیروني جهان واقعي ادغام مي کند.« 
مؤلفان این کتاب بر آن بوده اند که با تدوین آن با عنوان هوش معنوي و معرفي مقیاس هاي سنجش 
آن، از یک سو نیازهاي اولیه پژوهشگران عالقه مند به این مفهوم را برآورده کنند و از سوي دیگر، زمینه 
را براي آگاهي دیگر افراد عالقه مند به این حوزه فراهم سازند. اهم موضوعات این کتاب که از دو بخش 
و هفت فصل تشکیل شده است، عبارت اند از: تعریف هوش و معنویت؛ نظریه هاي هوش؛ نیازهاي 
معنوي انسان؛ ابعاد معنویت؛ تعاریف هوش معنوي و رابطة آن با مدیریت رهبري؛ مفهوم سازي هوش 
معنوي؛ مقیاس هوش معنوي ناسل؛ سیاهة خود سنجی هوش معنوي کینگ، مقیاس هوش معنوي 
آمرم و دریر، پرسشنامه هوش معنوي ناصري و سهرابي. مؤلف کتاب در پایان نتیجه مي گیرد هوش 
معنوي دربرگیرنده مجموعه اي از توانایي ها و ظرفیت هاي موجود در انسان است که از منابع معنوي در 

جهت افزایش بهزیستي و انطباق پذیري استفاده مي کند.

198. رید، گوین / گرین، شارون. يادگیري اثربخش. اکرم اسکندري، مصطفي کنعاني، حسین 
زنگنه. تهران: آواي نور، 1392، 144 ص

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
مخاطب: هنرآموز، مشاور، کارشناس

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: آموزش، موانع یادگیري، خواندن و نوشتن خالق، انگیزش

* چکیده: کاربرد روندهاي فراشناختي همانند سؤال پرسیدن، شفاف سازي، درك و فهم، نظارت 
بینشي در مورد  به وي  یادگیري رهنمون خواهد کرد، و  فرایند  به  را  ارزیابي، دانش آموز  کردن و 
»یادگیري اثربخش« خواهد داد. به عالوه، این فرایند باعث ایجاد نوعي مالکیت در مورد یادگیري خود 
در دانش آموز خواهد شد. معلم نیز مي تواند موارد فوق را با دانش آموزان کوچک تر به کار ببرد. هدف 
این کتاب فراهم آوردن دیدگاه هایي براي تشویق معلمان در به کارگیري یادگیري اثربخش در کالس 
درس بوده است. کتاب عالوه بر تشویق معلمان به تفکر در موردنیاز به رشد مهارت هاي یادگیري 
دانش آموزان، مثال هایي را ارائه مي دهد که در کالس درس مي توان از آن ها استفاده کرد. بخش هاي 
»کلیات« کتاب بر تفکر تأکید مي ورزند و اهمیت آن را توضیح مي دهند. بخش هاي »عملي« آن نیز 

مثال هاي کاربردي و آزمایش شده را ارائه مي دهند.
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199. کنتر، جفري. يادگیري مادام العمر و دانشگاه. مظفرالدین واعظي، عماد ملکي نیا. تهران: 
آواي نور، 1392، 168 ص

* گروه آموزشي: علوم تربیتي
* مخاطب: هنرآموز، کارشناس

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: آموزش علوم، مدیریت دانش، کالج و دانشگاه، مشارکت در آموزش

* چکیده: آموزش حرفه اي به طور مداوم در حال تبدیل شدن به صنعتي درحال توسعه است. این کتاب 
که آن را در شش فصل مي خوانید، سازمان هاي متفاوتي را که فراهم کننده آموزش حرفه اي مداوم 
هستند، موردبحث و بررسي قرار مي دهد و چگونگي فعالیت آن ها را براي تحقق اهداف و نتایج دلخواه 
توصیف مي کند. کتاب »یادگیري مادام العمر و دانشگاه« در پاسخ به نگراني، و دغدغه هاي عمومي 
در مورد صالحیت کارکنان و کیفیت خدمات ارائه شده توسط آنان به نگارش درآمده است و تنظیم 
عملکرد حرفه اي را موردبحث و بررسي قرار مي دهد. ارزیابي صالحیت ها، گواهي نامه ها و مجوزها نیز 
موضوعات موردبحث در این کتاب هستند. در پایان، کتاب مشارکت سازمان ها و مؤسسات براي ارائه 

آموزش حرفه اي مداوم موردبحث قرار مي گیرد.

200. گوکین، دن. Word 2013 for DUMMIES، شیدا سرمدي. تهران: آوند دانش، 1392، 
125 ص

پایه تحصیلي: دوم و سوم کاردانش
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: آموزش رایانه،  Word 2013، قالب بندي کاراکترها و پاراگراف ها

* چکیده: کتاب »Word 2013« به دوستداران علم رایانه مواردي همچون انتخاب متن و تغییرات 
آن، خلق اسناد و ویرایش و منتشر کردن آن ها، قالب بندي کاراکترها و پاراگراف ها، ذخیره سازي و 
 word چاپ سندها، جست وجو کردن، جایگزین کردن و درست نوشتن کلمات را در محیط نرم افزار
مي آموزد. کتاب حاضر به عالقه مندان کمک خواهد کرد در کوتا ه ترین زمان ممکن به ویرایش، 

قالب بندي و انتشار اسناد دست بزنند.
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201. شکرانه، اسداهلل. آذرياد )یادنامه مهدی آذریزدی(. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 1392، 72 ص

* گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: افسانه ها و قصه هاي ایراني، اقتباس ، مهدي آذریزدي

* چکیده: در مجموعه حاضر ده قصه از مجموعه »قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب«، به منظور 
قصه گویي برگزیده شده اند تا گستره اي از نگاه و اندیشه »مهدي آذريزدي« را در زمینه انتخاب 
قصه ها از متون کهن بازتاب دهد. هم چنین، ساختار روایي قصه ها از روایت نوشتاري به روایت گفتاري 
تغییر پیدا کرده اند؛ چراکه در قصه گویي پس از انتخاب متن، تبدیل آن از نوشتار به گفتار از اصول بدیهي 
و قابل توجه است. به این منظور، فصلي با عنوان سیر قصه از نوشتار تا گفتار نیز در این کتاب آمده است. 
بازنویسي هاي مهدي آذریزدي در حوزه ادبیات کودك و نوجوان، از بهترین و موفق ترین بازنویسي هاي 

منطبق بر زبان فارسي معیار است.

202. خرامان، مصطفي. رمان نوجوان امروز: آرزوي سوم. تهران: کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 1391، 156 ص
* گرايش/ رشته: داستان

* مخاطب:هنرجو
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: داستان  فارسي، داستان خواهران، امید

* چکیده: کتاب حاضر از مجموعه »رمان نوجوان امروز« است که دربردارنده داستاني تخیلي است. 
همه ما آرزوهایي داریم که آن ها را به زبان نمي آوریم. در بعضي از بزنگاه ها مثل فوت کردن شمع هاي 
کیک تولد، از ما مي خواهند آرزویي کنیم، ما هم توي دلمان آرزو مي کنیم. »آرزوي سوم«، داستان 
سه خواهر است که آرزوهایشان را بازي مي کنند. آن ها آرزوهاشان را به زبان مي آورند. اولي برآورده 
مي شود. دومي و سومي برایشان دردسر درست مي کند. آرزوي سوم، داستان دردسر آرزوهاي دست 

نیافتني است.
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203. خورشاهیان، هادي. آلبوم درد سر. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1391، 
120 ص

*گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: داستان  فارسي، داستان نوجوان

* چکیده: کتاب حاضر از مجموعه »رمان نوجوان امروز« است. در این داستان، ماجراي دو برادر به 
نام هاي »رسول« و »مصطفي« روایت شده که مي خواهند سر از کارهاي پدربزرگشان دربیاورند. اما 
هرکاري مي کنند موفق نمي شوند. در بخشي از داستان مي خوانیم: »هر رازي بود، توي همان آلبوم 
قدیمي بود. صدبار بیشتر به رسول گفتم بیا هرجور شده سر از کار بابا بزرگ دربیاوریم. ولي مگر به 
خرجش مي رفت. جرأتش را نداشت نصفه شبي بیاید برویم توي زیرزمین. بیخودي بهانه مي آورد که 
باید حرمت راز بابابزرگ را نگه داریم. من که نمي فهمم یعني چي که راز بابا بزرگ مال خودش است 

و اگر دلش بخواهد یک روز حتماً آن را به ما خواهد گفت.«

204. پاك، عبدالصالح. رمان نوجوان امروز: آن سوي پرچین خیال. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1391، 168 ص

*گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: داستان  تخیلی، رمان نوجوان  

* چکیده: کتاب حاضر، از مجموعه »رمان نوجوان امروز« دربردارنده داستاني فارسي با موضوع 
تخیلي و انساني است. در خالصه داستان آمده است: »عراز« پسر نوجواني است که پدرش گله دار و 
مادرش بیمار است. عراز به دلیل بیماري مادر، از رفتن به چوپاني همراه پدر منصرف شده و در خانه 
کنار مادر مانده است. عراز به دنبال یافتن راه هایي براي مداواي مادر بیمار است. روزي تصمیم مي گیرد 
با »خوجه مرگن« )شکارچي پرنده( پرنده شکار کند. اما با »گلدي آقا« قصه گوي روستا مواجه مي شود. 
روزي شخصیت پیرزني بدجنس قصه، به دیدن عراز مي آید و از وي مي خواهد که عالوه بر یاد کردن 
خوبي هاي انجام شده توسط او، دلیل پیر شدن گلدي آقا، قصه گویي روستا را بر عهده بگیرد و با ماندن 
در کنار مادر و بازگویي قصه هاي یاد گرفته، به بهبود وي کمک کند. عراز، با قصه هاي گلدي آقا متحول 
شده و تصمیم جدیدي مي گیرد تا ادامه قصه گویي روستا را براي آگاه کردن اهالي روستا دنبال کند و 

از خاموش شدن چراغ قصه در روستا جلوگیري کند.
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205. بکایي،  محمد. اتاق تاريك. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1391، 192 ص
* گرايش/ رشته: داستان

* مخاطب: هنرجو
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: جنگ ایران و عراق، رمان نوجوان

* چکیده: کتاب حاضر، از مجموعه »رمان نوجوان امروز«، با موضوع جنگ ایران و عراق )1359ـ  
1367( است و براي گروه سني )د( و )هـ( تهیه شده است. داستان، ماجراي دختري به نام »نرگس« 
است. او به اتفاق پدر و مادر و برادرش »مهرداد« بر اثر اوضاع آشفته تهران در جنگ، به باغ پدربزرگ 
مي روند. رفتن به باغ پدربزرگ با سال هاي قبل فرق مي کند و نرگس از نزدیک با مفهوم جنگ و 
حوادث آن آشنا شده و با شنیدن خاطرات دیگران و فداکاري هاي رزمندگان و حماسه آفریني شهیدان 
شروع به نوشتن خاطرات مي کند. او بیش از هر زمان، جنگ را وقتي درك مي کند که پسرخاله اش 

»مهدي« که در جنگ نابینا شده، خاطرات خود را از لحظه هاي حضور در جنگ بازگو مي کند.

206. آزادبخت، جهانشاه. افسانه شیرين و فرهاد. خرم آباد: شاپورخواست، 9213، 92 ص
* گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: شیرین، فرهاد، خسرو پرویز، بیستون، افسانه، مالئکة عشق، سرزمین ایران

* چکیده: این کتاب، به روایتي متفاوت از افسانه شیرین و فرهاد پرداخته است. این روایت به شکل 
سینه به سینه به نگارنده منتقل شده است که به احتمال زیاد به شکل نظم بوده، اما بیشتر سروده هاي 
آن به علت مکتوب نشدن، فراموش شده اند. در این روایت، شیرین و فرهاد به شکلي کاماًل افسانه اي 
در آغاز سن بلوغ با تصویري از یکدیگر که توسط مالئکة  عشق به دستشان رسیده، آشنا مي شوند و در 
خواب به آن ها الهام مي شود تا هرکدام براي دستیابي به گمشده خویش به سوي سرزمین ایران رهسپار 
شوند که در میانه راه این دلدادگي، خسرو پرویزـ شاه ایرانـ  به شکل تصادفي به عنوان رقیب فرهاد، 
وارد ماجرا مي شود. در طي این ماجرا خسرو پرویز به فرهاد مأموریت مي دهد که از کوه بیستون،  نهري 

به قصر او بکشد تا او را از شیرین دور کند، و پایان ماجرا به کشته شدن فرهاد مي انجامد.
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207. اپلتون، ویکتور. تام سوئیفت مخترع جوان: المپیك روباتي. پانته آ خوشنویس. تهران: محراب 
قلم، 1392، 144 ص

*گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: داستان کودکان انگلیسي، ماجراهاي تام سوئیفت

* چکیده: کتاب حاضر از مجموعة  « تام سوئیفت، مخترع جوان«، دربردارندة  داستاني انگلیسي است 
و براي کودکان و نوجوانان تدوین شده است. در این داستان، »تام«، مخترع جوان، اختراع خود به نام 
»بات« را براي المپیک روباتي آماده کرده است. نوجوانان مخترع از سراسر کشور، روبات هاي دستساز 
خود را براي شرکت در مجموعه اي از مسابقات قهرماني مي آورند. اما در این میان، »تي. آر. بي«، گروه 

تروریستي ضد علم، براي تام دردسرهایي درست کرده و او را درگیر ماجراهاي فراواني مي کند.

208. حسن بیگي، ابراهیم. امیرحسین و چراغ جادو. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 1391، 224 ص

*گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي:  داستان تخیلی، رمان نوجوان 

* چکیده: کتاب حاضر، از مجموعه »رمان نوجوان امروز« با موضوع تخیلي و آموزنده است و براي 
گروه سني )د( و )هـ( تهیه شده است. در خالصه داستان آمده است؛ »امیرحسین« پسر تنبل و لجبازي 
است. او در بازگشت از مسافرت، یک چراغ پیدا مي کند که اسم آن را چراغ جادو مي گذارد. امیرحسین 
روزهاي متوالي آرزوهاي خود را به چراغ جادو بازگو مي کند. روزي بچه غولي از درون چراغ جادو بیرون 
آمده و یکي یکي آرزوهاي او را برآورده مي کند. اما به دالیل و بهانه هاي مختلف، دوباره مجبور به 
گرفتن وسایل مختلفي مي شود که به امیرحسین داده بود. بچه غول مي خواست به امیرحسین بیاموزد 
که با زحمت و تالش خود مي تواند آرزوهاي خود را برآورده کند. با تدبیر بچه غول، امیرحسین به این 

موضوع پي مي برد و از آن به بعد غول و چراغ آن به درون دریا مي روند.
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پرورش فکري  کانون  تهران:  بازي ها و لحظه ها.  امروز:  نوجوان  رمان  احمدي، حسن.   .209
کودکان و نوجوانان، 1391، 124 ص

* گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: داستان فارسي، داستان تخیلي، جنگ ایران و عراق

* چکیده: کتاب حاضر از مجموعه »رمان نوجوان امروز« است که دربردارنده داستاني تخیلي با 
موضوع جنگ ایران و عراق است. در این اثر، نویسنده نیروي تخیل خود را با ماجراهاي دوران دفاع 
مقدس ترکیب کرده است. در بخشي از داستان مي خوانیم: »مادربزرگ به پله آخر رسیده بود. قدم تند 
کرد و در حال باز کردن در اتاق با خود گفت: »نکنه باز این نخودي غیبش بزنه؟« چشمش که به جواد 
افتاد، نفس راحتي کشید. گفت: »احمدعلي، من این بچه را مثل اولش از تو مي خوام مادر. به کارهاي 
بابات دیگر اعتقاد ندارم. باور کن رفتن میالد و اون پسر به اهواز هم کار خودشه. نمي دونم چرا این 

روزها حرف هاي عجیب و غریب تحویلم مي ده. جون به سرم کرده مادر.«

210. مافي، مریم. بر بال سیمرغ. تهران: سایه گستر، 1392، 488 ص
* گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي:شاهنامه فردوسی، گزیده شاهنامه، افسانه های کهن، تمدن کهن

* چکیده: نویسنده در این کتاب کوشیده شاهنامه فردوسي را به زبان ساده و روان براي عالقه مندان 
به تاریخ و افسانه هاي کهن ایران زمین در سه بخش اساطیري، پهلواني و تا حدودي تاریخي به نگارش 
در بیاورد. داستان ها به صورت پیوسته و زنجیره اي به هم وصل هستند و بدین صورت مخاطب به 
تدریج با رشد و تحول فرهنگ و تمدن ایران آشنا شده،  به صورت ملموس از شخصیت های داستان ها، 

سنت ها، رسوم، تمدن و فرهنگ ایران اطالعاتي به دست می آورد.
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211. سادات اخوي، محمد. به كربال مي رويم. تهران: نسیما، 1392، 72 ص
*گرايش/ رشته: داستان

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: ادبیات، زیارت عتبات

* چکیده:: کتاب حاضر از دفترهاي »مجموعه عقیق« است که به قلم »سید محمد سادات 
موسوي« تألیف شده است. در این دفتر، به موضوع زیارت عتبات عالیات و دو شهر نجف و کربال 
پرداخته شده و در قالب »کمینه گرایي« مطالبي بیان شده است. همچنین، بازنوشته اي از سخنان 

سیدالشهدا، بانو زینب کبري و حضرت سیدالساجدین )ع( نیز گنجانده شده است.

212. شرفشاهي، کامران. بیا با هم بخنديم. تهران: سفیر اردهال، 1392، 160 ص
*گرايش/ رشته: داستان

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز، مشاور، کارشناس
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: داستان طنز، داستان نوجوان

* چکیده: کتاب حاضر، مجموعه اي از داستان هاي طنزآمیز فارسي است که با زباني ساده و روان 
براي نوجوانان نگاشته شده است. »توسعه لذیذ«، »اصول و مباني لبخند«، »عمر کوتاه آسفالت محله«، 
»نامه هاي محرمانه«، »حکایت فراموش شده«، »طرح نوین مقابله با گراني«، »فال و اقبال«، »وقتي 
 که طنز نامرئي مي شود«، »دود اندر دود«، »گزارش تنظیم خانواده« و »گفتگو با ننه سرما« عناوین 
موضوعي داستان هاي این کتاب هستند. این داستان ها با زباني مخاطب محور و بیاني شیرین و سرشار 
از شوخ طبعي به رشته تحریر درآمده اند. در »نامه اي براي عمو نوروز«، نویسنده درباره عادات و رسوم 
در نزدیکي نوروز سخن مي گوید و اوضاع  واحوال مردم و مشکالتشان، به خصوص قشر آسیب پذیر را 

تشریح مي کند.
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213. موسویان، انیسه. بي تويي. تهران: شهرقلم/ چکه، 1391، 48 ص
* گرايش/ رشته: شعر

* مخاطب: هنرجو
* قطع: خشتي

* كلمات كلیدي: شعر فارسي، چهارپاره، شعر سپید

* چکیده: کتاب حاضر شامل اشعاري است که در دو دفتر »چهارپاره و نیمایي« و »شعر سپید« فراهم 
شده است. شاعر تالش کرده تا براي انتقال مفاهیم مورد نظر خود، از تصاویري ساده و ملموس استفاده 

کند و از طبیعت و عناصر آن بسیار سود جسته است.

214. گروه نویسندگان. پنجره اي رو به ماه. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
1391، 216 ص

* گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب:  هنرآموز

* قطع: خشتي
* كلمات كلیدي: شعر، طنز، داستان

* چکیده: نوشتن در هر سبک و قالبي، همیشه براي انسان لذت بخش بوده و باعث آرامش و 
شکوفایي استعدادهاي وي مي شود. مجموعه »دفترهاي ادبي« دربرگیرنده آثار ادبي مربیان، کارشناسان 
و اعضاي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان است. دفتر حاضر، به آثار مربیان و کارشناساني 
اختصاص  یافته که در مسابقات ادبي سال هاي 1388 و 1389 شرکت کرده اند. این آثار در سه بخش 

شعر، طنز و داستان تنظیم  شده اند.
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215. خاکبازان، علي. نمایش نامه نوجوان امروز: پیرمرد و ببر. تهران: کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 1391، 176 ص

*گرايش/ رشته: نمایشنامه
* مخاطب: هنرجو

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: نمایش نامه

* چکیده: کتاب حاضر، از مجموعه »نمایش نامه نوجوان امروز« و اقتباس از حکایتي عامیانه است و 
براي گروه سني )د( و )هـ( تهیه شده است. در خالصه نمایشنامه آمده: یک شکارچي ببري را گرفته 
و در قفس اسیر مي کند. پیرمردي مهربان و احساساتي با ببر در قفس مواجه مي شود. ببر با در آوردن 
صداي گریه و التماس، سرانجام باعث مي شود پیرمرد دِر قفس را باز کند. ببر بعد از بیرون آمدن قصد 
خوردن پیرمرد را مي کند. اما شرطي براي پیرمرد مي گذارد که اگر از سه حیوان یا انسان، یکي آزاد 
کردن ببر از قفس را کاردرستي قلمداد کند، ببر پیرمرد را نمي خورد. پیرمرد به سراغ خرس و آهو و 
خرگوش مي رود. هر سه آن ها آزاد کردن ببر را کار نادرستي مي دانند. در آستانه خورده شدن پیرمرد 
توسط ببر، چوپاني پي به ماجرا برده و با حیله اي به کمک پیرمرد مي شتابد و او را از چنگال ببر نجات 

مي دهد.

216. نوایي لواساني، حمید. رمان نوجوان امروز: پیشگو. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 1391، 280 ص

*گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: داستان فارسي، داستان نوجوان

* چکیده: کتاب حاضر از مجموعه »رمان نوجوان امروز« است که دربردارنده داستاني افسانه اي براي 
نوجوانان است. در بخشي از داستان مي خوانیم: شهاب سنگ ها بدون اندکي تغییر مسیر به آساني پرده 
ضخیم و هراسناك نیرنگ و طلسم ها را شکافتند و دیوار شرقي و شمالي برج را با خاك یکسان کردند. 
دهاك که انرژي زیادي براي تمرکز و خلق نیرنگ از دست داده بود، گیج و وامانده به اطراف چرخید. 
صورتش برافروخته و خیس بود و با خودش اندیشید که چه طور پیشگو آن قدرت حیرت انگیز را به 
دست آورده؛ نیرویي که قادر است بر ذرات سازنده جهان مادي فرمان براند، و چگونه بود که اربابش 

یاراي مقابله با آن قدرت مرموز را نداشت؟
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217. مجدم، محمدحسین. ترنج نارسیده: داستان رستم و سهراب. تهران: جهان کتاب، 1391، 
109 ص

گروه آموزشي:
*گرايش/ رشته: داستان

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: شعر فارسي، شاهنامه، رستم و سهراب، نقد و تفسیر

* چکیده: کتاب حاضر دربردارنده داستان »رستم و سهراب«، اثر »حکیم ابوالقاسم فردوسي« 
است. در این کتاب ابتدا خالصه اي از داستان ذکر شده و سپس، مطالبي درباره آن آمده و در ادامه، متن 
داستان درج شده است. آن چه در حکایت رستم و سهراب جلب توجه مي کند، مصاف پدر با پسر است. 
رستم که همیشه سربلند و پیروز بوده، در برابر نوجواني خود را ناتوان مي بیند و به دعا و نیرنگ دست 
مي زند تا بتواند جان خود را نجات دهد. رستم به عنوان یک بشر خاکي، پهلواني بي عیب نیست. داستان 

رستم و سهراب، نمونه بارزي از بازیگري و بي اعتباري دنیا و شومي سرنوشت است.

218. واالیي، علي اکبر. رمان: تندبادي از سامراء. تهران: مدرسه، 1391، 176 ص
*گرايش/ رشته:داستان

* مخاطب: هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي:  داستان فارسي، رمان تاریخي، قاجاریان، تحریم تنباکو

ایران علیه قرارداد  تنباکو و قیام ملت  * چکیده: کتاب حاضر دربردارنده داستاني درباره تحریم 
استعماري 1890 رژي است. در بخشي از داستان مي خوانیم: »با این سخنان میرزا، که با سوز و 
حرارت بسیاري بر زبان جاري مي شد، همهمه اي در میان جمع میهمانان برپا شد. میرزا به نشانه دعوت 
به سکوت، دست باال برد و گفت: »پیش از آغاز هر بحثي، نظر دانشمندان و بزرگان این جمع را به 

نکته اي جلب مي کنم ... .«
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219. سادات اخوي، سیدمحمد. خانه هاي طالكوب، آدم هاي نقره اي. تهران: نسیما، 1392، 
72 ص

*گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: ادبیات، علما و مجتهدان

* چکیده: کتاب حاضر چهارمین دفتر از مجموعه عقیق است که به قلم »سید محمد سادات 
موسوي« تألیف شده است. در این دفتر، از زبان اشیاي مختلف، درباره برخي از علما و مجتهدین 
ابوالحسن اصفهاني«، »عالمه امیني«، »شیخ مرتضي  سخن گفته شده است. »سید 
انصاري«، »شیخ صدوق«، »شیخ حائري يزدي«، »خواجه نصیرالدين طوسي« و....، از 

جمله علمایي هستند که در این اثر از آن ها یاد شده است.

220. احمدي، احمدرضا. خواب شب دوازدهم. تهران: زیتون، 1391، 36 ص
*گرايش/ رشته: شعر

* مخاطب: هنرجو
* قطع: خشتي

* كلمات كلیدي: داستان فارسي، داستان کودك و نوجوان

* چکیده: »احمدرضا احمدي«، نویسنده و شاعر معاصر است که سبک خاصي دارد و با همین 
سبک، تا نامزدي جایزه هانس كريستین اندرسن و آستريد لیندگرن پیش رفته است. در 
معرفي این کتاب مصور آمده: »در درون انسان چه مي گذرد؟ چه دردهایي دارد و آرزوهایش کدام است؟ 
به چه مي اندیشد؟ چگونه مي اندیشد؟ آن ها را چگونه بیان مي کند؟ و همه این ها جریان زندگي را شکل 
مي دهند. اگر کتاب را خواندید و پرسیدید: چه مي خواهد بگوید؟ درست در نقطه مقصود قرار گرفته اید.«
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221. سعیدي راد،  عبدالرحیم. خورشید در مشت: )مجموعه شعر ویژه بیداري اسالمي(. تهران: 
کانون اندیشه جوان، 1391، 416 ص

*گرايش/ رشته: شعر
* مخاطب: هنرجو، هنرآموز

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: شعر فارسي، شعر مذهبي، بیداري اسالمي

* چکیده: »در تمام دوره هاي شعر فارسي، از سبک خراساني و عراقي تا مکتب وقوع و سبک 
هندي و تا دوره بازگشت و شعر مشروطه و تا ادبیات عصر انقالب اسالمي، همواره ادب مقاومت به 
عنوان ادبیاتي پرتکاپو و زنده حضوري فعال داشته است.« کتاب حاضر دربردارنده گزیده اي از اشعار 
ویژه بیداري اسالمي است. این مجموعه شامل دو بخش است که بخش نخست، مشتمل بر مقاالت 
محققاني است که با بررسي اشعار سروده شده براي جریان بیداري اسالمي، به تحلیل و ارزیابي علمي 

این مقوله پرداخته اند. در بخش دوم نیز، اشعار منتخب در حوزه بیداري اسالمي گنجانده شده است.

222. لي، تي. اس. داستان زندگي استیون هاوكینگ. محبوبه عسگري. تهران: فاطمي، 1392، 
182 ص

*گرايش/ رشته:  داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: زندگي دانشمندان، استیون هاوکینگ، نوجوان

* چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني تصویري است که درواقع تلفیق هوشمندانه و هنرمندانه متن و 
تصویر است. در داستان هاي تصویري ویژگي هاي زماني و مکاني داستان، شخصیت پردازي ها، حاالت 
شخصیت ها و موقعیت هاي مختلف، عمدتاً بر عهده تصاویر است. این داستان درباره فیزیکدان بزرگ 
»استیون هاوكینگ« است که پزشکان طول عمر او را فقط سه سال پیش بیني کرده بودند، اما او 
بااراده اي بزرگ توانست با بیماري اش مقابله کند، دشواري ها را کنار بزند، به یک نابغه تبدیل شود و 

رازهاي جهان را کشف کند.
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223. لي، تي. اس. داستان زندگي توماس اديسون. فروغ فرجود. تهران: فاطمي، 1392، 
182 ص

*گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: زندگي دانشمندان، توماس ادیسون، نوجوان

* چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني تصویري است که درواقع تلفیق هوشمندانه و هنرمندانه 
متن و تصویر است. در داستان هاي تصویري ویژگي هاي زماني و مکاني داستان، شخصیت پردازي ها، 
حاالت شخصیت ها و موقعیت هاي مختلف، عمدتاً بر عهده تصاویر است. در این کتاب داستان زندگي 
»توماس اديسون« بیان  شده است. او در کودکي از مدرسه اخراج مي شود، اما با تالش و پشتکار 
خود سال ها به بعد به مخترعي بزرگ تبدیل مي شود. او با تحلیل بي حدومرز خود تاریکي را به روشنایي 

تبدیل کرده و به کمک ابداعاتش، رؤیاهایش را به واقعیت تبدیل میکند.

224. نظریان، رضا. داستان هاي حکیمانه. تهران: سفیر اردهال، 1392، 244 ص
*گرايش/ رشته: داستان

* مخاطب: هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: داستان  اخالقي، داستان  آموزنده

* چکیده: داستان و قصه، همواره یکي از راه هاي انتقال مفاهیم و آموزش غیر مستقیم بوده است. 
دربردارنده  حاضر  کتاب  مي شود.  محسوب  یاددهي  و  یادگیري  براي  روش  مناسبي  داستان گویي 
مجموعه اي از داستان ها و حکایات شیرین عارفانه و معنوي است که عالوه بر سرگرمي، جنبه آموزشي، 
دیني و تاریخي نیز دارند. این داستان ها از کتاب ها و منابع مختلفي گردآوري شده و هدف از تدوین آن، 

انتقال برخي از مفاهیم اخالقي و آموزنده به مخاطب عام بوده است.
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225. حدادي،  هدا. دلقك. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1391، 276 ص
*گرايش/ رشته: داستان

* مخاطب: هنرجو
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: داستان  فارسي، رمان نوجوان

* چکیده: کتاب حاضر دربردارنده رماني فارسي است که براي گروه سني )د( و )ه( تدوین شده است. 
در بخشي از رمان مي خوانیم: روزاي بد زیادن. مثاًل روز رد شدنم تو امتحان گواهینامه. یا اون روزي که 
صبحش یه جنازه رو از جلو در خونه تشییع کردن و صداي جیغ یه زن رفت تا ته رگ و ریشه مغزم. یا 
اون روز لعنتي که کامپیوترم وسط کاري که فرداش باید تحویل مي دادم پت پت کرد و صفحه ش سیا 
شد. یه روز افتضاح دیگه ام روزي بود که همسایه احمق طبقه باال ایوونش رو شست و همه آب و کفا 

رو ریخت رو گلدون ریحونایي که با بدبختي پرورش داده بودم.«

226. علیدوست، محمد]تصحیح[. ديوان هاتف اصفهاني. تهران: مدرسه، 1392، 304 ص
*گرايش/ رشته: شعر

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: شعر فارسي، هاتف اصفهاني

* چکیده: »سید احمد هاتف اصفهاني«، شاعر معروف قرن دوازدهم هجري قمري است. 
دیوان او شامل قصاید و غزلیات و مقطعات و رباعیات است. غزل هاي هاتف زالل، روان، زیبا و 
خوش آهنگ است. هاتف در اصفهان متولد شد و در اواخر عمر در شهر قم اقامت گزید و در سال 1198 
هجري قمري در این شهر وفات یافت. کتاب حاضر دربردارنده دیوان اشعار این شاعر فارسي زبان است. 

در این مجموعه همچنین، اشعار »رشحه«، دختر هاتف نیز آمده است.
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227. برآبادي، محمود. رمان نوجوان امروز: راز باغ متروك. تهران: کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 1391، 100 ص
*گرايش/ رشته: داستان

* مخاطب: هنرجو
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: رمان نوجوان، داستان اجتماعی

* چکیده: کتاب حاضر، از مجموعه »رمان نوجوان امروز«، با موضوع اجتماعي است و براي گروه 
سني )د( و )هـ( تهیه شده است. در خالصه داستان آمده است: »طالب«، »مسعود«، »صادق« و 
»حبیب« دانش آموزان مدرسه اي در حکیم آباد هستند. به زودي معلم مدرسه »آقاي نامور« به حکیم آباد 
مي آید. او به جستجوي پدربزرگش که سال هاست او را ندیده، مي پردازد. در این میان چهار دانش آموز، 
به طمع صندوقچه اي که از حکیم پدربزرگ نامور مانده، دست به اقداماتي زده و درگیر ماجراهایي 
مي شوند. صندوقچه علیرغم تالش بچه ها، به دست آقاي نامور مي رسد. صندوقچه، داراي یک کتاب 
در زمینه طب گیاهي و چند یادگاري است. عالوه بر این ها پدربزرگ، چند باغ خشک شده به ارث 
گذاشته بود. آقاي نامور که قصد ماندن در حکیم آباد را ندارد با دیدن صندوقچه تصمیم مي گیرد عالوه بر 
ادامه شغل معلمي در حکیم آباد، به آباد کردن زمین هاي پدربزرگ بپردازد و در آباداني حکیم آباد بکوشد.

228. محمودزاده، نصرت اهلل. سرزمین آبي من. تهران: قدیاني، 1392، 328 ص
*گرايش/ رشته: داستان

* مخاطب: هنرجو، هنرآموز
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: رمان فارسي، جنگ ایران و عراق، عشق

* چکیده: کتاب حاضر دربردارنده رماني با موضوع جنگ ایران و عراق است. واقعه هشت سال دفاع 
مقدس، همچنان یکي از دست مایه هاي جذاب نویسندگان براي خلق داستان ها و رمان هاي جدید 
است. نویسنده در این رمان، داستان عشق زن و شوهري به نام »زهره« و »سیاوش« را روایت مي کند 
که در بحبوحه جنگ زندگي مي کنند. سیاوش در حالي که در جبهه هاي جنگ مشغول مبارزه است، در 
ذهن خود خیال همسر و فرزندانش را دارد و زهره هم که از عشق همسر خود باخبر است، نمونه اي از 
فداکاري و صبر و استقامت زن مسلمان ایراني را به تصویر مي کشد. این اثر با هدف قدرداني از مقام 
واالي رزمندگان اسالم و به تصویر کشیدن گوشه هایي از سختي ها و مشقت هاي خانواده ها در زمان 

جنگ تحمیلي نگاشته شده است.
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229. اپلتون، ویکتور. تام سوئیفت مخترع جوان: سفر به بام دنیا. پانته آ خوشنویس. تهران: محراب 
قلم، 1392، 128 ص

*گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: داستان کودکان انگلیسي، ماجراهاي تام سوئیفت

* چکیده: کتاب حاضر، از مجموعة »تام سوئیفت مخترع جوان«، دربردارندة داستاني انگلیسي با 
موضوع ماجراجویانه است. در این داستان »تام سوئیفت« به اتفاق دوستش قصد دارند به قلة اورست 
بروند تا در آنجا آخرین اختراع تام به نام »روبات شرپا« را آزمایش کنند. در این میان، موجودي اسرارآمیز 
و مو قرمز و عظیم الجثه به نام »یتي« و شکارچیان بي  رحم باعث تصمیمات جدیدي از جانب تام شده 
و ماجراي جدیدي برایش رخ مي دهد. کتاب باهدف تقویت قوة تخیل، ماجراجویي و حس کنجکاوي 

کودکان و نوجوانان تدوین شده است.

230. زویک، استفان. شطرنج. محمد قصاع. تهران: قدیاني، 1392، 128 ص
*گرايش/ رشته: داستان

* مخاطب: هنرجو
* قطع: جیبي

* كلمات كلیدي: داستان آلماني، شطرنج

* چکیده: کتاب حاضر از مجموعه »کالسیک هاي مدرن«، دربردارنده داستاني از »استفان زویگ«، 
نویسنده آلماني است. این داستان نخستین بار پس از مرگ زویگ در سال 1942 در بوئنوس آیرس 
به چاپ رسید. در بخشي از کتاب مي خوانیم: »نخستین نگاه، ناامیدکننده بود و حتي باعث شد نوعي 
خشم تلخ را حس کنم. کتابي که باآن همه دردسر دزدیده بودم و با چنان انتظارات زیادي مشتاق 
خواندنش بودم، چیزي نبود جز یک کتاب راهنماي شطرنج! اگر زنداني نبودم، نخستین واکنش من در 

آن عصبانیت مي توانست این باشد که آن را از پنجره به بیرون پرت کنم.«
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231. نبویان، امیرعلي. قصه هاي امیرعلي1. تهران: نقش و نگار، 1391، 168 ص
*گرايش/ رشته: داستان

* مخاطب: هنرجو
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: داستان  طنزآمیز فارسي

* چکیده: کتاب حاضر، بخشي از مجموعه داستان هاي کوتاهي است که شب ها در برنامه تلویزیوني 
»رادیو هفت« براي مردم خوانده  میشده است. قصه هایي برگرفته از اتفاقات روزمره کوچه، فامیل، 
دانشگاه با نگاهي شاید کمي متفاوت و بي تعارف، با مایه هجو که با توجه به سن و سال شخصیت راوي 
و فرم نگارش و دایره واژگانش، حال و هوایي »شبه پارودیک« به خود گرفته است. در بخشي از کتاب 
مي خوانیم: »من »امیرعلي نبویان« هستم. متولد دوم فروردین هزار و سیصد و پنجاه ونه. فارغ التحصیل 
رشته مهندسي برق از دانشگاه صنعتي مازندران. این قصه ها -شکر خدا- »اتو بیوگرافي« نیستند و 
تمامش ساخته این ذهن مشوش ژولیده است! امیدوارم که دوستان آنچه قلم نحیف و سواد خفیف بنده 

مرتکب شده را به بزرگواري ببخشند. راستي قصه ها ادامه دارد«.

232. نبویان، امیرعلي. قصه هاي امیرعلي 2. تهران: نقش و نگار، 1392، 160 ص
*گرايش/ رشته: داستان

* مخاطب: هنرجو
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: داستان  کوتاه فارسي

به  هفت«،  »رادیو  تلویزیوني  برنامه  از  بخشي  عنوان  ابتدا  در  امیرعلي«  »قصه هاي  * چکیده: 
کارگرداني »منصور ضابطیان« بود که توسط »امیرعلي نبويان« نوشته و اجرا مي شد. این برنامه 
مورد استقبال مخاطبان قرارگرفت و به صورت کتاب نیز منتشر شد. نویسنده در این داستان ها با قلمي 

روان و زباني ساده، موضوعات روز را به طنز بیان کرده است.
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233. احمدي، حسن. كتاب داستان 2. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1391، 
130 ص

*گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: خشتي
* كلمات كلیدي: داستان نویسي، داستان کوتاه فارسي، ادبیات نوجوان

* چکیده: کتاب حاضر، دومین شماره از مجموعه »کتاب داستان« است که دربردارنده داستان هاي 
کوتاه ایراني است که با تصاویري از »لیزابت زورگر« همراه شده است. این اثر براي گروه سني )د( و 
)هـ( تدوین شده است. »بفرمایید نوشابه!« داستان طنزي به قلم »عباس عبدي« است. در این داستان، 
ماجراي خانواده اي جنوبي نقل شده است. پدر خانواده، انبار نوشابه دارد. در گرماي تابستان و بي برقي، 
نوشابه هاي انبار شروع به ترکیدن مي کنند. خانواده تالش بسیاري مي کنند تا نوشابه ها را بین دیگران 
تقسیم کنند. در این میان، راوي داستان که پسري نوجوان است، از فرصت استفاده کرده و همراه با 
برادر کوچکش، بي وقفه نوشابه مي خورند. این نوشابه خوردن دردسري را براي وي به وجود مي آورد که 

به خاطر جبران اشتباهش، مجبور مي شود همه پس اندازش را خرج کند.

234. حوري، هادي. نمایش نامه نوجوان امروز: كوچ ستاره. تهران: کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 1391، 56 ص

*گرايش/ رشته: نمایشنامه
* مخاطب: هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: نمایش نامه

* چکیده: کتاب حاضر، از مجموعه »نمایش  نامه نوجوان امروز« و با موضوع تخیلي است و براي گروه 
سني )د( و )هـ( تهیه شده است. در خالصه نمایشنامه آمده: اهالي روستاي پیرآباد، به تاریکي عادت 
کرده اند. آن ها به زمین خود وابستگي شدید پیدا کرده و تمامي اعمال خود را در تاریکي انجام مي دهند 
و متوجه نبود خورشید نیستند. »مولود« به همراه دوستانش »مختار«، »مدیار«، »خدیو« و »مرگا« بر 
سر چاهي نشسته اند که خورشید در آن چاه سقوط کرده است. آن ها ناامید از بیرون آوردن خورشید، 
به »الدوز« قالي باف روستا امید بسته اند. الدوز توصیه هاي الزم را براي بیرون آمدن خورشید و خلق 
دنیایي پر از نور و روشنایي و انسانیت به بچه ها مي دهد و آن ها را در رسیدن به هدفشان یاري مي کند.
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235. علــوي، محمدعلي. رمان نوجوان امروز: گــذر از كوه كبود. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1391، 232 ص

*گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: داستان فارسی، نوجوان

* چکیده: کتاب حاضر، از مجموعه »رمان نوجوان امروز«، دربردارنده داستاني فارسي است و براي 
گروه سني »د« و »هـ« تهیه شده است. در خالصه داستان آمده: »علي« عالقمند به شعر و نویسندگي، 
»موسي« پسري با وقار و متین و »هوشنگ« و »نادر« و...اهل بم هستند. آن ها در کنار هم روزهاي 
نوجواني را با ماجراهاي مختلف طي مي کنند. دغدغه اصلي آن ها کوه کبودي است که طبق گفته هاي 
بزرگ ترها، پر از اشباح و هیوالست. روزي آن ها تصمیم  مي گیرند براي اعالم اعتراض خود، براي آزادي 
معلمشان که توسط ساواك دستگیر شده، از کوه کبود عبور کنند، آن ها علیرغم خطرهاي بسیار به 
تظاهرات خود ادامه مي دهند و این خاطره به عنوان بزرگ ترین خاطره نوجواني در ذهن آن ها ماندگار 
مي شود. مدتي بعد، موسي توسط رژیم پهلوي کشته مي شود. سال ها بعد نادر هنرپیشه و هوشنگ یک 
مهندس شده است و علي نیز در نقش نویسنده، خاطرات دوران نوجواني اش را در کنار دوستان به 

رشته تحریر در مي آورد.

236. هلفت، کلود. لبخند ژوزفین: )یادداشت هاي روزانه لئونتا(. گیتي دیهیم. تهران: محراب قلم، 
1392، 120 ص

*گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: وزیري
* كلمات كلیدي: خاطرات، انقالب فرانسه، جدایی از خانواده

* چکیده: کتاب حاضر از مجموعه »دفتر خاطرات« است. دفتر خاطرات، مجموعه اي از یادداشت هاي 
ایفا کرده اند و یا شاهد حوادث مهم بوده اند. این  افرادي است که در طول تاریخ نقشي  شخصي 
یادداشت ها و خاطرات، شامل گزارش جنگ ها، انقالب ها، ظهور و سقوط امپراتوري ها و حوادث دوران 
گذشته است. این کتاب دربردارنده خاطرات »لئونتا« است. لئونتا دختر حساسي است که با برادرش 
»بوناوانتور«، از هنگام وقوع انقالب فرانسه از پدر و مادرشان جدا شده اند. روزي، لئونتا درمي یابد که 
برادرش را دزدیده اند. او به جستجوي برادر مي پردازد و در پاریس با ژوزفین، همسر ناپلئون بناپارت 

و ناپلئون آشنا شده و حوادث و رویدادهاي مختلفي را مشاهده و در دفتر خاطرات خود درج مي کند.
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237. اکبرپور، احمد. رمان نوجوان امروز: لحظه هاي سکسکه. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1392، 144 ص

*گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: دفاع مقدس، جنگ ایران و عراق، رمان نوجوان

* چکیده: موضوع دفاع مقدس و شرح خاطرات و تجربیات این دوران، همواره یکي از موضوعات 
جذاب و خواندني محسوب مي شود. نوشتن رمان نوجوان با موضوع دفاع مقدس، نیازمند توجه به 
ظرافت ها و نکات بسیاري است. کتاب حاضر، از مجموعه »رمان نوجوان امروز« است که به موضوع 
خاطرات هشت سال جنگ تحمیلي اختصاص یافته است. داستان از زبان نوجواني نقل مي شود که 
همراه دوست خود، »بهروز« به جبهه رفته است. این نوجوان، همراه با شرح وقایع جنگ، خاطرات 
دوران مدرسه و دوستي هاي خود را نیز یادآوري مي کند. این رمان با هدف آشنایي نوجوانان با فضاي 

جنگ و زندگي مردم در آن دوران تألیف شده است.

238. بابامرندي،  مژگان. مامانم گمشده است. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
1391، 52 ص

*گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: خشتي
* كلمات كلیدي: داستان  کوتاه فارسي

* چکیده: کتاب مصور حاضر، از سري »کتاب هاي خودمان« و حاوي داستان هاي کوتاه فارسي است 
که به زبان ساده و براي گروه هاي سني )د( و )هـ( تدوین شده است. عنوان این داستان ها عبارت اند 
از: »مامانم گمشده است«؛ »حتي کالغ ها هم اهالي ماه شده اند«؛ »تمام شیشه ها گریه کردند«؛ 
»مادربزرگم در آینه مرد«؛ »نمي دانم پدربزرگم که بود، دزد دریایي یا سرخپوست؟«؛ »مامانم عطر بود، 
پرید«؛ و »گیر سه پیچ«. در داستان »مامانم گمشده است« مي خوانیم: »فاطمه« در دسته عزاداري 
»امام حسین )ع(«، دختر کوچولویي هم اسم خودش را پیدا مي کند که گمشده و دنبال پدرش مي گردد. 
او با این اتفاق به یاد دوران کودکي اش مي افتد که چگونه دنبال مادرش مي گشته است. مادر فاطمه در 
دوران کودکي اش او را با پدرش تنها گذاشته و از آن موقع به دنبال مادرش مي گشته است. به همین 
خاطر، فاطمه همیشه از امام حسین )ع( کمک مي خواسته تا پدرش رفتار خوبي با او داشته باشد. در 
پایان مادر فاطمه کوچولو پیدا مي شود و فاطمه پس از یادآوري خاطرات تلخ گذشته به خانه باز مي گردد. 
هدف از نگارش این داستان، نمایش اهمیت نقش مادر و پدر در زندگي و آینده کودکان است. همچنین 
پیام این داستان به مخاطبان این است که در همه مواقع باید از خدا و ائمه معصومین )ع( یاري بخواهند.
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239. چیني فروشان، محسن. مغازه دار. تهران: قدیاني، 1392، 80 ص
*گرايش/ رشته: داستان

* مخاطب: هنرجو
* قطع: رقعي

* كلمات كلیدي: داستان فارسي، داستان کوتاه

* چکیده: کتاب حاضر دربردارنده نه داستان کوتاه است. عنوان داستان ها عبارت اند از: »مغازه دار«، 
داستان  در  و....  »شقایق«  »خدمتکار«،  »شوك«،  غیزتي«،  »مهدي  ختمي«،  »گل  »هاکوپ«، 
»مغازه دار«، لحظات کوتاهي از یک مغازه آجیل فروشي روایت شده است. وقتي همه مشغول خرید 
آجیل هستند، زني وارد مغازه مي شود و پس از دادن سفارشات خود، به بهانه آوردن پول از ماشین، 
از مغازه خارج مي شود و دیگر برنمي گردد. اما کیفش را در مغازه جا مي گذارد و باعث به وجود آمدن 

ماجراهاي جالبي در مغازه مي شود.

240. مک کیساك، پاتری شیا سه. من برده هستم. منا فخیم. تهران: محراب قلم، 1392، 208 ص
*گرايش/ رشته: داستان

* مخاطب: هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: داستان، برده داري، آمریکا، ویرجینیا.

* چکیده: کتاب حاضر دربردارنده داستاني آمریکایي و خاطرات برده اي به نام »کلوتي« است. کلوتي 
در دوازده سالگي به عنوان برده در کشتزارهاي پنبه به کار گرفته مي شود. ارباب او »هنلي«، قسم 
خورده که اگر برده ها را در حال سوادآموزي ببیند، آن ها را شالق زده و پوستشان را به برده داران ایالت 
جنوبي بفروشد. در حالي که قانون ایالت ویرجینیا نیز قانون سختي براي برده هایي که سواد مي آموزند 

دارد، کلوتي پنهاني سواد آموخته و تصمیم مي گیرد سرنوشت خود را تغییر دهد.
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241. خداجو، فروزنده. رمان نوجوان امروز: من و عجیب و غريب. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1392، 154 ص

*گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: رمان نوجوان، داستان  تخیلي

* چکیده: کتاب حاضر از مجموعه »رمان نوجوان امروز« است که براي گروه سني )د( و )ه( تدوین 
شده است. »باران« دختري خیال پرداز است که یک خواهر و برادر دوقلوي کوچک تر از خود به نام هاي 
»درنا« و »پارسا« دارد. پارسا نمي تواند حرف بزند. اما درنا دختر پرحرفي است و دائم درمورد همه 
چیز صحبت مي کند. یک روز درنا به باران مي گوید که پارسا در البه الي شاخه هاي درخت خرمالو، 
درخششي دیده که به شکل حلقه بوده و کوچک و بزرگ مي شده است. درنا ابتدا باور نمي کند. اما 
کم کم ذهنش درگیر مي شود و یک روز که در خانه تنهاست، ماجراهاي عجیبي برایش رخ مي دهد. این 

داستان با هدف تقویت نیروي تخیل نوجوانان تألیف شده است.

242. بابامرندي، مژگان. من يك مرد عنکبوتي شبیه رستم خواهم شد. تهران: کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1391، 144 ص

*گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: خشتي
* كلمات كلیدي: داستان  نوجوانان

* چکیده: کتاب حاضر، دربردارنده داستاني اجتماعي، براي گروه سني )د( و )هـ( است. در خالصه 
داستان آمده: »کیان« پسربچه اي است که براي گذراندن تابستان، توسط پدر در کتابخانه اي ثبت نام 
مي کند. مربي او خانم »فریبا مهر« است. در کتابخانه، عالوه بر کتابخواني، فعالیت هاي دیگري چون 
سفالسازي، نقد فیلم، بازي، نقاشي و... اجرا مي شود. به زودي، بچه هاي دیگري نیز در کتابخانه ثبت 
نام مي کنند و هرکدام تجربه هاي جدیدي را در آن تابستان کسب مي کنند. در پایان تابستان، بچه ها 
هنرهاي خود را به نمایش مي گذارند و نمایشي را تدارك دیده و در حضور پدر و مادرها اجرا مي کنند و 

موجبات خرسندي آن ها را فراهم مي کنند.
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243. جعفري، الله. رمان نوجوان امروز: ناروال، نهنگ تك شاخ. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1392، 148 ص

*گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: داستان  فارسي، داستان نوجوان، داستان تخیلي

* چکیده: کتاب حاضر از مجموعه »رمان نوجوان امروز« است که دربردارنده داستاني تخیلي است. 
در این داستان، ماجراي زندگي »ناروال«، که یک نهنگ تک شاخ است، روایت شده است. در بخشي 
از داستان مي خوانیم: »پدر گفت: »آروم باش بوته! بگو چه خبر شده« بوته بریده بریده گفت: »هوگ 
ویک..« پدر با وحشت پرسید: »هوگ ویک چي؟ »بوته گفت: »لو رفت، هوگ ویک لو رفت« با شنیدن 
صدایي، پدر ناگهان برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. نهنگ جوان خود را روي شن هاي ساحل 
مي کشید. جلو آمد. سرش را جلوي پاهاي پدر بوته باال گرفت و با دهاني خشک، به زحمت گفت: »من 

ناروالم.. پدرم منو فرستاده پیش شما ....«

و  کودکان  فکري  پرورش  کانون  تهران:  ماردوش.  نقل ضحاك  عباس.  جهانگیریان،   .244
نوجوانان، 1391، 52 ص

*گرايش/ رشته: نمایشنامه
* مخاطب:  هنرجو

* قطع: خشتي
* كلمات كلیدي: نمایش نامه، شاهنامه، کاوه، ضحاك

* چکیده: کتاب مصور حاضر که براي گروه سني »د« و »هـ« تدوین شده، دربردارنده نمایشنامه اي 
بر اساس نقل داستان »ضحاك ماردوش« است. این متن نمایشي که از متون کهن پارسي برگرفته 
شده، با هدف آشنایي کودکان و نوجوانان با گنجینه هاي فرهنگ و میراث ادبي سرزمین ایران و ورود 
این متن ها به عرصه تئاتر و نمایش بازنویسي شده است. این نمایشنامه داراي چهار نقال و نقشگراني 
در نقش هاي ضحاك، ابلیس، پیر خردمند، خوابگزار، فرانک، ارمایل، گرمایل، کاوه آهنگر، فریدون و 

کندور )وزیر بزرگ ضحاك( است.
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245. سید، کمال. واقعه كربال: ذبیح عشق. حسین سیدي. تهران: مدرسه، 1391، 96 ص
*گرايش/ رشته: داستان

* مخاطب: هنرجو
* قطع: وزیري

* كلمات كلیدي: امام حسین )ع(، واقعة کربال، داستان

* چکیده: کتاب مصور حاضر از مجموعه کتاب هاي عاشورایي است که براي نوجوانان تألیف شده و 
به شرح واقعه عاشورا اختصاص یافته است. در این کتاب که در قالب داستان تدوین شده، طي پانزده 
فصل، حوادث مربوط به واقعه کربال، از زمینه هاي پیدایش تا پس از نبرد روایت شده است. این اثر با 
هدف شناخت بهتر نوجوانان و آشنایي با امام سوم شیعیان، امام حسین )ع( و واقعه تاریخ ساز کربال به 

رشته تحریر درآمده است.

246. شاه آبادي، حمیدرضا. وقتي مژي گم شد. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
1391، 104 ص

*گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: داستان نوجوان، اجتماعی

* چکیده: کتاب حاضر، از مجموعه »رمان نوجوان امروز«، با موضوع اجتماعي است و براي گروه 
سني )هـ( تهیه شده است. در خالصه داستان آمده است: »ناصر« و »نرگس« بعد از تالش بسیار، 
سرانجام ساخت ویالي خود را به اتمام رساندند. آن ها دو فرزند دختر و پسر به نام  هاي »مسعود« و 
»مژي« داشتند. باجناق ناصر، »سامان«، همسرش »فریبا« و دخترشان نیز همراه آن ها هستند. هفت 
نفر به ویالي نوساز ناصر در شمال می روند. مژي دختر ناصر، قرص معده ناصر را فراموش کرده 
و همین باعث مشاجره لفظي پدر و دختر مي شود و مژي صبح روز بعد ناپدید مي شود. همگان به 
جستجوي او می پردازند و ماجراهایي براي هر یک از اقوام رخ مي دهد که مسعود آن را به شکل کتابي 

در مي آورد تا عبرت دیگران شود.
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247. خانیان، جمشید. رمان نوجوان امروز: يك جعبه پیتزا براي ذوزنقه كباب شده. تهران: 
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1391، 96 ص

*گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: رقعي
* كلمات كلیدي: داستان فارسي، داستان نوجوان

* چکیده: کتاب حاضر از مجموعه »رمان نوجوان امروز« است. نویسنده در این داستان، ماجراي 
خانواده اي را روایت مي کند که به تازگي به خانه جدید اسباب کشي کرده اند و ماجراهاي جالبي براي 
آن ها رقم مي خورد. نویسنده اشکال هندسي را وارد روایت داستان کرده و از آن ها به شکل مطلوبي سود 
جسته است. در بخشي از داستان مي خوانیم: »یک تجربه فراموش نشدني به من مي گوید به عکس ها 
باید خوب دقت کنیم. در بعضي از عکس ها چیزي هست که خبر از یک حادثه یا اتفاق غیرمنتظره 
مي دهد. من خیلي خوب مي دانم که عکس ها جان ندارند، ولي وقتي پاي حادثه اي در میان باشد، همه 
چیز مثل برف زمستاني آب مي شود و دوباره جان مي گیرد؛ درست مثل عکسي که پشت ستون، روي 

دیوار پذیرایي خانه جدید ما جا مانده بود.«

248. روح افزا، سعید. From you to you and for you. تهران: کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 1392، 42 ص

*گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: پالتویي
* كلمات كلیدي: داستان مذهبي، متون انگلیسي، ادبیات نوجوان، معجزات پیامبران

* چکیده: این کتاب ترجمه اي انگلیسي است از کتاب »از شما، به سوي شما، براي شما« که 
دربردارنده داستاني مذهبي است و براي گروه سني )ه( تدوین شده است. در این اثر نویسنده تالش 
کرده تا با زباني ساده و روان، زمینه اي براي اندیشه هرچه بیشتر نوجوانان درباره زندگي پیامبران، 
معجزات و برنامه هاي آسماني براي زندگي شایسته بشر فراهم آورد. اندیشه بشر همواره در برابر معجزه 
پیامبران با حیرت و شگفتي سر تعظیم فرود آورده است. در این میان، قرآن معجزه اي است که زمان 

نزول بر پیامبر اسالم )ص(، مسلمانان همیشه از برکات زندگي بخش آن بهره برده اند.
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249. روح افزا، سعید. Good News in the mountain. تهران: کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 1391، ص

*گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: پالتویي
* كلمات كلیدي: داستان مذهبي، داستان انگلیسي، زندگي پیامبران

* چکیده: کتاب حاضر ترجمه اي انگلیسي از کتاب »مژده اي در کوهستان« است. نویسنده در این 
اثر تالش کرده تا با استدالل هاي ساده، گوشه هایي از زندگي پیامبران الهي و پیشوایان دین اسالم 
را براي نوجوانان به تصویر کشد. در این داستان آمده: در سرتاسر کوهستان، هیچ گیاه سبزي دیده 
نمي شد. خارها تنها مهمان خاك بودند. »پرهام« به زمین و آسمان مي نگریست. فضایي رؤیایی شکل 
گرفته بود. گویي کوهستان به آسمان پیوسته و آسمان دست بر دوش زمین گذاشته بود. در این هنگام، 
پرهام خبر مهم و بزرگي را از زبان آسمان شنید: »من تو را پیشواي مردمان قرار دادم.« هدف از تدوین 
و ترجمه این اثر، عالوه بر آشنایي نوجوانان با زندگي پیامبران الهي، آشنایي بیشتر با زبان انگلیسي 

بوده است.

فکري  پرورش  کانون  تهران:   .O men,Stand before the Scales سعید.  روح افزا،   .250
کودکان و نوجوانان، 1391، 68 ص

*گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: پالتویي
* كلمات كلیدي: داستان مذهبي، متون انگلیسي، داستان نوجوان، قسط

* چکیده: کتاب حاضر ترجمه اي انگلیسي از کتاب »انسان ها پاي ترازو بایستید« است که براي 
گروه سني )ه( تدوین شده است. یکي از برنامه هاي پیامبران، اجراي »قسط« در بین مردم است. نتیجه 
اجراي قسط آن است که هریک از بندگان خدا بتواند به حق خود برسد. یکي از کارهاي پیامبران خدا 
آن است که مردم را با ترازو آشنا کنند. نویسنده در این اثر تالش کرده تا با دقت در گفتار و رفتار 
پیشوایان دین نشان دهد که آن ها چگونه پیروان خود را پاي ترازو برده اند و چگونه به ایشان آموخته اند 

که مراقب برابري کفه هاي ترازو باشند.
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251. روح افزا، سعید. Seven Steps to God. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
1391، ص

*گرايش/ رشته: داستان
* مخاطب: هنرجو

* قطع: پالتویي
* كلمات كلیدي: داستان مذهبي، متون انگلیسي، داستان نوجوان، مراحل رسیدن به خدا

* چکیده: کتاب حاضر ترجمه اي انگلیسي است از کتاب »هفت قدم تا خدا« که براي گروه سني )ه( 
تدوین شده است. در میدان زندگي مي دویم تا زودتر برسیم؛ در حالي که گاهي نمي دانیم در چه راهي 
قدم گذاشته و به سوي کدام مقصد مي رویم. این کتاب از سري »کتاب اندیشه« در موضوع خداشناسي، 
تالشي است هم در جهت خودشناسي و هم خداشناسي و نیز توضیح چگونگي حرکت شایسته این خود 
به سوي خدا. »کتاب اندیشه« بهانه اي است براي فکر کردن و فهمیدن؛ براي یافتن »راه« و شناختن 
»مقصد«. این مجموعه، مباحث دیني را به زباني ساده و روان بیان مي کند تا زمینه اي براي عمیق تر 

شدن بینش نوجوانان فراهم آید.
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نام و نشانی ناشران

نمـــــايه ها
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عنوان کتاب
آتش به جان دشمن) جلد 27 (001

آخرین تابلو) جلد 23(002
آسیب هاي رواني خانواده003

آشپزي غذاي کودك004
آشپزي فقط با 3 مواد اولیه005

آموزش تصویري ایلوستریتور006
آموزش تعمیر لوازم گازسوز007

آموزش خواندن و خوشنویسي در دست نوشته هاي خط کوفي اولیه008
آموزش طراحي  009  

و  کودکان  براي  شنا  سیستماتیک  و  گام به گام  آموزش 
نوجوانان010

آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ مي دانند011
آهاي صبح شده)جلد 9(012

آیا نمک خدا را خورده اي؟) جلد 20(013
014 For Dummies ابر غذاها

ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیري سطح مخازن015
اثرات نامطلوب تدریس خصوصي016

017 Advanced PowerPoint ارائه مطالب پیشرفته
از خط تا خط018

از صمیم قلب) جلد 28(019
طراحي  در  راندو  و  اسکچ  طراحي  پایه  اصول  اسکچینگ) 

صنعتي(020
اسکیس و راندو در 13 فصل021

اصول طراحي دانشکده معماري022
023   L90 اصول و مباني تعمیر و نگهداري خودروي

اصول و مباني تعمیر و نگهداري خودرو ي ریو 024
اضطراب امتحان و راهبرد هاي مقابله با آن  025

اطالعات معماري) نویفرت 2013 (  026   
الفباي مدیریت و سرپرستي سازمان027   
امروز یک روز دیگه است ) جلد 11 (028

انتخاب جنسیت فرزند پیش از بارداري029
اندازه گیري و ارزشیابي در تربیت بدني030

انگل شناسي و بیماریهاي انگلي031
ایستایي2  032

این خونه دیگه موش نمي خواد) جلد 19 (033
با ارزش ترین هدیه) جلد 29(034
بارشناختي و طراحي آموزشي035

بازدید) چهارمین نمایشگاه موزه گرافیک ایران(036
ببخشید اشتباه شد ) جلد 15 (037

برنامه درسي قرن21  038
برنامه  درسي و فرهنگ039

بوسه بر دست پدر ) جلد24 ( 0040
پدربزرگ تنهاست ) جلد14 (041

پرورش و فراوري سیب زمیني خوراکي و بذري042
پیش بندهاي زیبا براي آشپرخانه043

تاریخ پوستر044
تاریخ هنر ایران و جهان045

تأملي بر الفباي طراحي در فضاهاي آموزشي مقطع ابتدایي046
تبلیغات مرده است زنده باد تبلیغات047

تبیین یادگیري و آموزش با تاکید بر مباني و رویکرد سند برنامه 
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درسي ملي جمهوري اسالمي ایران048
ترانسمیتر فشار و کاربردهاي آن در ابزار دقیق049

ترانه هاي محلي ایران050
تربیت از دیدگاه معصومین)ع(و قرآن کریم051

تصویرگري کتاب کودك052
تفریح و نقش آن در سالمت فرد و اجتماع از دیدگاه اسالم053

تفکر طراحي گرافیک054
تمرین با کش055

تمرینات دو نفره براي افزایش استقامت و قدرت عضالني056
تندرستي خوردني است057
تولید و رویه کوبي مبل058

تئوري رنگ059
جامعه شناسي آموزش و پرورش060
جنگه وجنگه بیا تماشا) جلد 30 (061

چاپ دستي062
چرا نهنگ ترسید؟) جلد18(063

چشم عکاس064
چگونه با آبرنگ نقاشي کنیم؟065

چگونه ببینیم چگونه طراحي کنیم066
حرکت در ارتباط تصویري موشن گرافیک067

حسابداري صنعتي عمومي) مقدماتي- درجه 2(068
خارج از نوبت069
خانواده متعالي070

خوشا به حال آن شهر)جلد 26(071
دانستني هاي همگاني تغذیه072

دانستني هاي همگاني صنایع غذایي073
دانش و یادگیري074

درام کاربردي 1) مجموعه مقاالت آموزشي  نگاهي به تئاتر 
کودك و نوجوان امروز(075

درآمدي بر شکست هاي عاطفي076
 درس تربیت بدني077
درك عمومي هنر078

دروس طالیي) کامپیوتر(دوم دبیرستان فني وحرفه اي079
درون کادر) مسیر دستیابي به دید عکاسانه(080

دستگاه ایمني081
دستگاه تنفس082

دستگاه غدد درون ریز083
دستگیره ها084

دکوراسیون داخلي منزل085
دموکراسي و تعلیم و تربیت086

دینامیک خودرو087
رازهاي طراحي088

089   Corel Draw 16 ( x6 ( راهنماي جامع و تصویري نرم افزار
راهنماي مدل سازي سایت پالن ها سطوح و عناصر معماري 
نرم افزار Google Sketch Up  در طراحي محوطه090          

راهنماي معلم براي محافظت از کودك091
راهنماي والدین کودکان مبتال به سرطان092

رفیق خوب یه نعمته) جلد 6(093
رنگ کاري با پیستوله094

روش بررسي و تحلیل مسائل مدیریت095
روش هاي پیشرفته در آموزش از دور:096

روشهاي تدریس خالقیت097
روش هاي نگهداري غذاها میوه ها و سبزیها098

روندها و مباحث نوین در طراحي و فناوري آموزشي099
روي جلدهاي مرتضي ممیز100

زندگي بدون درد101
زندگي مشترك بدون فریاد102

سازه هاي بتني103
شکسپیر104

شمع سازي 9 )شمع هاي فانتزي و معطر(105
شهر بي گدا ) جلد22(106

107  ( Excel 2013(  صفحه گسترده
طراحي با الگوهاي طبیعي108

طراحي دیجیتال )مدار منطقي(109
طراحي گرافیک )مجموعه مقاالت شماره سه(110

طراحي مجموعه مسکوني همساز با اقلیم نواحي گرم و نیمه 
مرطوب ایران111

طراحي مهد کودك با نگاهي به تقدس در معماري ایراني112
طراحي و نقشه کشي مبلمان چوبي113

طلوع مهر )آثار استادان معاصر خوشنویسي ایران(114
غذاهاي بریاني115

غذاي سالم غذاي ارگانیک116
فرایندهاي روان شناختي در کودکان ناشنوا 117      

فرهنگ نامه طالیي ورزش118
فرهنگواره گرمابه119

فقط به فکر خودت نباش) جلد8(120
فیزیولوژي تنیس روي میز121

قصد دعوا ندارم) جلد21(122
قلب هاي تا به تا123

کار با سیم124
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کاملترین مرجع کاربردي کارور PLC درجه 2   125
کامل ترین و سریع ترین روش تعلیم و آموزش شنا126

کتاب جامع سالمت کودك127
کتاب جامع صنایع چوب و کاغذ128

کف پاي صاف129
کلسترول اضافي130

131  Windows 8 کلید
کلید انیمیشن132

133  Word به PDF کلید تبدیل
کلید خرید گوشي تلفن همراه134

کلید مونتاژ کامپیوتر135
کنترل ولو136

کودك و ایمان137
کودکان پیش دبستاني با آسیب بینایي138

کودکان سرزمین ما139
کي باهوش تره؟) جلد10(140

گذر و خانه در بافت سنتي دزفول141
گربه خواب آلود ) جلد 16 (142

گل سلولزي براي هنرمندان سفالگر و مجسمه ساز143
گلبانگ تربیت144

گوارش و تغذیه145
گوشه) نمایش گوشه اي از پوسترهاي موسیقي ایران(146

لئوناردو داوینچي همه چیز دان147
مباحث نو در آموزش و پرورش تطبیقي148

مباني رایانه الگوریتم ها و فلوچارت ها149
مباني کامپیوتر150

مباني نظري معماري151
و  تدریس  فرایند  در  اینترنت  کاربرد  عملي  و  نظري  مباني 

یادگیري152
مباني و اصول طراحي و تألیف کتاب درسي مدارس153

زیورآالت  و  ونامزدیتزئینات  عروسي  تاج  آموزشي  مجموعه 
کریستالي و منجوقي154

155   AVR مجموعه پروژه هاي کاربردي
مددکاري اجتماعي156

مدیریت آموزشي در مدارس امروز157
مدیریت چشم مخاطب158

مدیریت دانش در سازمان ها159
مراقبت هاي بهداشتي و ایمني جنیني تا سالمندي160

161    IAR مرجع آموزش
مرجع خالقیت و آموزش162 

مزه برتر163
مس فلز کیمیا164

مشعل هاي حرارتي165
معمارانه آرتور) جلدسوم(166
معمارانه آرتور)جلد اول(167
معمارانه آرتور)جلد دوم(168
معماري تکایاي ایراني169

معماري جهان اسالم بعداز ایران 170
171      IT Security مفاهیم امنیت فناوري اطالعات

 172  VB6... مقایسه
من کار خیلي بدي کردم مادر ) جلد 13 (173     

مواد و ابزار هنري 2)مواد رنگ(174  
مهارت اول : مفاهیم پایه فناوري اطالعات و ارتباطات       175

176       (Access 2007( مهارت پنجم : پایگاه داده
177    (Excel 2007( مهارت چهارم : صفحه گسترده

فایل ها  مدیریت  و  کامپیوتر  از  استفاده   : دوم   مهارت 
178    (Windows 7(

179    (Word 2007( مهارت سوم: واژه  پرداز
180  (Power Point 2007( :مهارت ششم

مهارت هفتم : اینترنت و پست الکترونیک181
نامه اي به خدا ) جلد 17 (  182

نجات دشمن) جلد7( 183
نجات فرزند از تفکر منفي 184

نکاح در سنت اسالمي 185
نکته هاي پندآموز 186

نمایشگاه بین المللي طراحي حروف سرو نقره اي 92       187
نمایشگاه بین المللي طراحي حروف سرو نقره اي 92)سومین دو ساالنه 
منتخب آثار اعضاي انجمن صنفي طراحان گرافیک ایران (188       

نوفهم گرایي در مطالعات برنامه درسي189
واژه پرداز پیشرفته 190

191    (Word 2013(  واژه پرداز
واي! چه کار خطرناکي ) جلد 12 (192   

وقتي روباه رفیق مي شود)جلد 25(193 
194    For DUMMIES 8 ویندوز
هندبوك رنگ کاري مبلمان چوبي  195

هنر کمیک 1       196
هوش معنوي و مقیاس هاي سنجش آن    197

یادگیري اثربخش      198      
یادگیري مادام العمر و دانشگاه   199

200  Word 2013  for DUMMIES
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 كتاب هاى داستان و شعر

آذریاد )یادنامه مهدي آذریزدي(201       
آرزوي سوم202
آلبوم درد سر203

آن سوي پرچین خیال204
اتاق تاریک205

افسانه شیرین و فرهاد206
المپیک روباتي207

امیرحسین و چراغ جادو208
بازي ها و لحظه ها209

بر بال سیمرغ210
به کربال مي رویم211

بیا با هم بخندیم )مجموعه داستان طنز(212
بي تویي213

پنجره اي رو به ماه214
پیرمرد و ببر بر اساس حکایتي عامیانه215

پیشگو216
ترنج نارسیده: داستان رستم و سهراب217

تندبادي از سامراء    218
خانه هاي طالکوب آدم هاي نقره اي219

خواب شب دوازدهم220
خورشید در مشت: مجموعه شعر ویژه بیداري اسالمي221

داستان زندگي استیون هاوکینگ222
داستان زندگي توماس ادیسون223

داستان هاي حکیمانه224
دلقک225

دیوان هاتف اصفهاني226
راز باغ متروك227

سرزمین آبي من228
سفر به بام دنیا229

شطرنج230
قصه هاي امیرعلي1     231

قصه هاي امیرعلي2      232  
کتاب داستان 2      233                 

کوچ ستاره234 
گذر از کوه کبود235

لبخند ژوزفین: یادداشت هاي روزانه لئونتا236
لحظه هاي سکسکه237
مامانم گمشده است238

مغازه دار: 9 داستان کوتاه239
من برده هستم240

من و عجیب و غریب241
من یک مرد عنکبوتي شبیه رستم خواهم شد242

ناروال نهنگ تک شاخ243
نقل ضحاك ماردوش )نمایشنامه(244

واقعه کربال: ذبیح عشق245
وقتي مژي گم شد246

یک جعبه پیتزا براي ذوزنقه کباب شده247
248 From you to you and for you
249 Good News in the mountain

250 O men ,Stand before the Scales
251 Seven Steps to God
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پدید آورندگان )مولف و مترجم(
آبراهامز، هیالري 156

آرمان، والتر 113
آزادبخت، جهانشاه 206
آشوري، محمدتقي 143

آواك قهرماني، آرمینه 047
ابراهیم نظري، مونا 092

ابطحي راد، علي 083
ابناء رودحله، فرانک 031
اپلتون، ویکتور 207، 229

اتحاد، عیدالرضا 078
اتوني، امین 161

اثني  عشري، خدیجه 092
احمدي، احمدرضا 220

احمدي، حسن 209، 233
احمدي نژاد، روزبه 026

ادواردز، لینزي 117
استوار، زهره 025

استوارت، گرگوري . جي 081
استیور، روزلین 020

اسکندري، اکرم 198
اسکندري، حسین 074، 099

اصغري نژاد پریسا 051
اصغري، مریم 138
اعظمي، سعید 025
افشاري، هدي 111
اکبرپور، احمد 237
اکبرلو، حسین 042

اگین، برنت 014
الن، سام 195

امیدآذري، آرتور 166، 167، 168
امیر تیموري، محمد حسن 035

امیري چوالندیم، عیسي 174
انجمن صنفي طراحان گرافیک ایران 036، 110، 187 ، 188

انگلز، پل 186
ایرواني، محمدرضا 156

ایسن، کووس 020
بابائي، محمد 092

بابامرندي،  مژگان 238، 242
بارنیکت، جان 044
باکت، استفان 097

باوي، امید 006
برآبادي، محمود 227

بري، مارك 016
بکایي،  محمد 205

بالغت، سیدرضا 086
بني اسدي، محمدعلي 052

بوذري، سید محمد مهدي 062
بوسکو، جیمز اس 030

بهمني، محمد مسعود 159
بي باك، محمد 123

پارامون، خوزه ماریا 059
پاك، عبدالصالح 204
پردیس، محسن 058

تل، دانیل 090
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توبه خواه فرد، داود 113
جان وي، دمپسي 099

جاوید، زهرا 194
جت ویگ، شرین 014

جعفري، امین 022، 151
جعفري، الله 243
جغتایي، مریم 029

جاللي، پیوند 066، 088
جوزف دیوید، داگالس 126

جهانگیري، فریده 084، 115، 124
جهانگیریان، عباس 244

چتري، شهربانو 072، 073، 098
چنسکي، تامار 184

چیني فروشان، محسن 239
حاجیلري، رمضانعلي 007

حدادي،  هدا 225
حسن بیگي، ابراهیم 208

حسن پناه، داوود 042
حسن زاده فروغي، علي 157

حسین پور، سیدعلي 112
حسین زاده ملکی، زهرا 117

حسین زاده، فاطمه 022
حوري، هادي 234

حیدري، مهرانگیز 154
حیدري، علي اکبر 032

خاتمي، محسن 038
خاکبازان، علي 215

خاکي، ندا 163
خانیان، جمشید 247

خاوري نژاد، سعید 147
خداجو، فروزنده 241

خرامان، مصطفي 202
خزایي، علي اشرف 129

خسروجردي، نرجس 046
خسروي،  معصومه 025
خورشاهیان، هادي 203

خوشنویس، پانته آ 207، 229 
خیرآبادي، جمشید 056

دادویي، رضا 104
دارسي هیوز، آن 062

داسا، بهوتاتما 163
داسا، دروتاکارما 163
داعي پور، زینب 141

دانش فرد، کرم اله 095
درویشي کلور، والیت اله 070

دریایي، محمد 116
دوشمین، دیوید 080

دولت  آبادي، حسن 001، 002، 012، 013، 019، 028، 033، 
 ،120 ،106 ،093 ،071 ،063 ،061 ،041 ،040 ،037 ،034

193 ،192 ،183 ،182 ،173 ،142 ،140 ،122
دولي، کیم اي 096
دولي، لري. ام 096
دیهیم، گیتي 236

ذاکري، اکرم 004، 005، 043، 085، 105
ذوقي حسیني، الهه 169

رائبون، اندي 194
راشتون، لینت 083

رانکل، هال ادوارد 102
رانکل، جني 102

رجبي، غالمرضا 076
رحیمي، رامین 196

رستگارپور، صفت اهلل 160
رستم بیک تفرشي، آتوسا 091

رضایي جعفري، بهاره 170
رضوان، ندا 145

رمضاني، امید 091
روح افزا، سعید 248، 249، 250، 251

رهنما، رشید 067
ریحاني منفرد، زهرا 064

رید، گوین 198
ریسر، رابرت 099

زارعي زوارکي، اسماعیل 152
زارعي، محمد حسین 038

زارعي، مهدي 118
زماني، رویا 156

زنگنه، حسین 198
زویک، استفان 230
زیمنس، جورج 074

سادات تجاره، سارا 108
سادات اخوي، سیدمحمد 211، 219

ساکي، بهزاد081، 082
ستایش، حسن 016

سراج زاده، غالمرضا 030
سرپولکي، حسین 143

سرمدي، شیدا 200
سعیدي، مهدي 018
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سعیدي راد،  عبدالرحیم 221
سلیمي، مراد 113

سمیعي، سپیده 150
سولیوان، رابرت جیمز 145

سهرابي، فرامرز 197
سید، کمال 245

سیدي، حسین 245
شارعي، محمد محسن 185

شاه آبادي، حمیدرضا 246
شرفشاهي، کامران 212

شروه، عربعلي 059
شعاع کاظمي، مهرانگیز 003

شعباني مقدم، کیوان 129
شفیعي امین، علي رضا 089

شکرانه، اسداهلل 201
شکیبا، حجت 162

شیخها، نازمریم 067
صادق پوریزدان پرست، محمد 090

صناعي ها، علیرضا 103
طباطبایي، حمید 055

عابدي کرجي بان، زهره 153
عبادي، غالمحسین 172

عباسي، اسماعیل 139
عباسي نیا، محمد 144

عبدالهي ارفع، محمد 137
عرفاني، وحید 130

عزیزي نژاد، بهاره 148
عسگري، محبوبه 222

عضدي، تقي 127
عفراوي ، بهرام 011

علوي، محمدعلي 235
علي بخشي، شهره 170
علیدوست، محمد  226

غالمرضایي، حمیدرضا 164
فارسي، طیبه 021

فتوت کریمي، رضا 027
فخري فخر امیني، اکرم 156

فخیم، منا 240
فراتس، دلورس 105

فرج اللهي، مهران 097
فرجود، فروغ 223
فرجي، احمد 125

فرخ زاده، محمد 032
فرود، فرناز 184

فریمن،  مایکل 064
فیض آبادي فراهاني، مهدي 133

قادري، مصطفي 039، 189
قاسم تبار، سید عبداهلل 152

قاسم نژاد، مه پري 010
قدرتي، زهرا 059

قربان زاده  سوار، ملیحه 064
قرباني، شعبانعلي 143

قصاع، محمد 230
قمي، مجیدحسن 145

قیطاسي، اکرم 102
کارداسي، دایان 088

کاري، آنتوني 101
کاظمي بیدهندي، فاطمه 101

کاظمي منش، سارا 014
کالیوگا، اسالوا 035

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 075
کراکر، سوزان 117
کرم کار، سودا 039
کریسپ، پیتر 104
کستلر، گرك 147
کشاورز، متینه 026

کشوري، فاطمه 117
کمالي، محمدساعد 165

کنتر، جفري 199
کنعاني، مصطفي 198

کوکبي، فرشید 121
کون، استیو 058
کي، جانت 091

گائیني، عباسعلي 081، 082
گروه برنامه ریزي و تالیف 079

 ،176 ،175 ،171 ،107 ،017       ICDL گروه تالیف بنیاد
191 ،190 ،181 ،180 ،179 ،178 ،177

گروه نویسندگان 214
گرین، شارون 198

گشایش، فرهاد 045
گل بیدي، بزرگمهر 163

گودرز، سعید 006
گوستاوسون، ویلیام اف 030

گوکین، دن 200
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الپتن،  آلن 054
لطفي، علیرضا 119

لطفي زاد، مجتبي 109
لي، تي. اس 222، 223

لي، لیندا 085
لیندنر، جیمز. آر 096

مافي، مریم 210
مالودزوف،  فیلیپ 121

مالون، کریس 084
ماندگاري، عبدالکریم 015، 049، 136

مانو، ام. موریس 109
متخصصان آکادمي کودکان آمریکا 127

متین، ابوالقاسم 057
مجّدم، محمدحسین 217

مجیدي، احسان 080
مجیدي، مهرداد 009

محبي، عظیم 048
محمد قلیزاده، نازیال 054

محمد یوسفي، سکینه 096
محمدزاده، سپیده 068

محمدي بوساري، محمد 023، 024، 087
محمودزاده، نصرت اهلل 228
مزرعه فراهاني، زینب 089

مسجدي، حسین 119
مشهدي، علي 117

مظلومي، احسان 131، 132، 135
مقبلي، حوري 163

مکرم دوست داخواه، حبیبه 046
مک کیساك، پاتریشیا سی. 240

مکلود، اسکات 196
مکنب، مگي 108

ملک زاده،  هدیه 155
ملکي نیا، عماد 199

ملکي، سلما 022، 151
ملکي بیرجندي، عسگر 077

ممیز، مرتضي 100
منادي، مرتضي 060
موذن زاده، زهرا 053

مورنو، ناتالي 043
موریس، هب ورنون 062

موسوي جزایري، محمدوحید 008

موسویان، انیسه 213
موسي رمضاني، سونیا 035، 096، 097

مومني جاوید، مهر آور 076
مومني راد، اکبر 152

مهري نژاد، سیدابوالقاسم 051
میرزا خلیلي، نسترن 126

نادري فر، نیما 058
نادري نوبندگاني، زهرا 076

ناصري، اسماعیل 197
نایس، کلودیا 066

نبویان، امیرعلي 231، 232
نجات پور، فیضیه 149

نجفي، حسن 134
نجفي، هدا 065

نظري، امیر 058، 094، 113، 195
نظریان، رضا 224

نمایشگاه خوشنویسي طلوع مهر 114
نمایشگاه موزه  گرافیک ایران 146

نوایي لواساني، حمید 216
نوروزي، داریوش 099

نوروزي، زویا 020
نوري مقدم، مهدي 044

نوریان، ابراهیم 069
نویفرت، ارنست 026

نیرومند، محمدحسین 158
نیکخواه کاشاني، ابوالقاسم 128

واحد پرست، شیما 021
واعظي، مظفرالدین 199

واالیي، علي اکبر 218
وایت، جنیفر 005

وایتمور، سوزان 082
وحداني اسدي، محمدرضا 099

والیتي، الهه 035
هادینات، برندا 009
هاسک، کارین 124

هلفت، کلود 236
همایوني، صادق 050

هواگ، جان 170
هیردافر، پریچهر 186

هیز جیکبز، هایدي 038
هیمپ،  تام 047
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مخاطب
كارشناس

 ،097 ،096 ،086 ،074 ،060 ،039 ،038 ،035 ،025 ،016
212 ،199 ،198 ،197 ،189 ،162 ،159 ،153 ،152 ،148 ،099

مدير
159 ،157 ،095

مربي كودك
138 ،137 ،117 ،025

مشاور
212 ،198 ،156 ،035 ،025

هنرآموز
 ،011 ،010 ،009 ،008 ،006 ،005 ،004 ،003 ،002 ،001
 ،022 ،021 ،020 ،019 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014 ،013 ،012
 ،033 ،032 ،031 ،030 ،029 ،028 ،027 ،026 ،025 ،024 ،023
 ،045 ،044 ،043 ،042 ،041 ،040 ،038 ،037 ،036 ،035 ،034
 ،056 ،055 ،054 ،053 ،052 ،051 ،050 ،049 ،048 ،047 ،046
 ،068 ،067 ،066 ،064 ،063 ،062 ،061 ،060 ،059 ،058 ،057
 ،081 ،080 ،077 ،076 ،075 ،074 ،073 ،072 ،071 ،070 ،069
 ،094 ،093 ،092 ،091 ،090 ،089 ،087 ،085 ،084 ،083 ،082
 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،099 ،098 ،097 ،096
 ،117 ،116 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107
 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118
 ،140 ،138 ،137 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129
 ،152 ،151 ،150 ،149 ،147 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،141
 ،163 ،162 ،161 ،160 ،159 ،158 ،157 ،156 ،155 ،154 ،153
 ،174 ،173 ،172 ،171 ،170 ،169 ،168 ،167 ،166 ،165 ،164

 ،195 ،193 ،192 ،191 ،188 ،187 ،186 ،185 ،184 ،183 ،182
 ،214 ،212 ،211 ،210 ،206 ،201 ،200 ،199 ،198 ،197 ،196

228 ،226 ،224 ،221 ،219 ،217
هنرجو

 ،012 ،010 ،009 ،008 ،007 ،006 ،005 ،004 ،003 ،002 ،001
 ،028 ،025 ،024 ،023 ،021 ،020 ،019 ،018 ،017 ،015 ،014
 ،045 ،044 ،043 ،042 ،041 ،040 ،036 ،034 ،031 ،030 ،029
 ،059 ،058 ،057 ،056 ،055 ،054 ،053 ،052 ،051 ،050 ،049
 ،072 ،071 ،070 ،069 ،068 ،066 ،065 ،064 ،063 ،062 ،061
 ،086 ،085 ،084 ،083 ،082 ،081 ،080 ،079 ،078 ،075 ،073
 ،105 ،102 ،101 ،100 ،098 ،094 ،093 ،092 ،089 ،088 ،087
 ،120 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،113 ،109 ،108 ،107 ،106
 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121
 ،145 ،144 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137 ،135 ،134 ،133 ،132
 ،163 ،161 ،160 ،158 ،156 ،155 ،154 ،150 ،149 ،147 ،146
 ،177 ،176 ،175 ،173 ،172 ،171 ،168 ،167 ،166 ،165 ،164
 ،191 ،190 ،188 ،187 ،186 ،185 ،184 ،181 ،180 ،179 ،178
 ،206 ،205 ،204 ،203 ،202 ،201 ،200 ،196 ،195 ،194 ،193
 ،218 ،217 ،216 ،215 ،213 ،212 ،211 ،210 ،209 ،208 ،207
 ،230 ،229 ،228 ،227 ،226 ،225 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219
 ،241 ،240 ،239 ،238 ،237 ،236 ،235 ،234 ،233 ،232 ،231

251 ،250 ،249 ،248 ،247 ،246 ،245 ،244 ،243 ،242
والدين

 ،123 ،117 ،116 ،102 ،098 ،076 ،070 ،051 ،029 ،003
186 ،185 ،160 ،156 ،144 ،138 ،137 ،130 ،129
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پیش دانشگاهي فني و حرفه اي
 ,034 ,028 ,025 ,019 ,018 ,012 ,009 ,003 ,002 ,001
 ,068 ,064 ,063 ,061 ,059 ,051 ,050 ,045 ,041 ,040
 ,108 ,106 ,100 ,093 ,091 ,088 ,080 ,078 ,075 ,071
193 ,187 ,173 ,160 ,158 ,147 ,146 ,140 ,122 ,120 ,117

پیش دانشگاهي كاردانش
075

دوم فني و حرفه اي
 ,190 ,180 ,179 ,177 ,175 ,164 ,150 ,107 ,059 ,017

196 ,191

دوم كاردانش
191 ,124 ,107 

دوم و سوم فني و حرفه اي
 ,024 ,023 ,019 ,015 ,014 ,012 ,010 ,009 ,002 ,001
 ,062 ,061 ,056 ,055 ,045 ,041 ,040 ,034 ,028 ,025
 ,082 ,081 ,080 ,079 ,078 ,071 ,068 ,066 ,064 ,063
 ,126 ,122 ,120 ,118 ,117 ,116 ,114 ,106 ,093 ,087

پایة  تحصیلي
 ,147 ,140 ,139 ,138 ,134 ,133 ,132 ,131 ,128 ,127

193 ,181 ,178 ,173 ,171 ,160 ,158

دوم و سوم فني و حرفه اي و كاردانش
125

دوم و سوم كاردانش
 ,135 ,105 ,094 ,085 ,084 ,083 ,043 ,007 ,005 ,004

200 ,195 ,194 ,154

سوم فني و حرفه اي
 ,036 ,031 ,030 ,029 ,021 ,020 ,018 ,008 ,006 ,003
 ,069 ,065 ,057 ,054 ,053 ,052 ,051 ,049 ,044 ,042
 ,102 ,101 ,100 ,098 ,092 ,089 ,088 ,073 ,072 ,070
 ,141 ,137 ,130 ,129 ,123 ,121 ,119 ,115 ,113 ,109
 ,167 ,166 ,165 ,161 ,156 ,155 ,149 ,146 ,145 ,144

188 ,187 ,186 ,184 ,176 ,172 ,168

سوم كار دانش
165 ,163 ,155 ,058
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الکترونیك 109, 125, 134, 155
امور اداري 027، 159

امور باغباني042
امور دامي 031

انیمیشن 067, 132, 196
تاسیسات 007, 015, 049, 136, 165

چاپ دستي 062
حسابداري و بازرگاني 068

داستان 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
 ,223 ,222 ,219 ,218 ,217 ,216 ,214 ,212 ,211 ,210
 ,235 ,233 ,232 ,231 ,230 ,229 ,228 ,227 ,225 ,224
 ,246 ,245 ,243 ,242 ,241 ,240 ,239 ,238 ,237 ,236

251 ,250 ,249 ,248 ,247
رشته هاي هنر 045, 078

ساخت و تولید020
ساختمان 103

شعر 213, 220, 221, 226

گرایش/  رشته تحصیلي
صنايع چوب 058, 094, 113, 128, 195

صنايع دستي 143
طراحي 009, 066, 088
عکاسي 064, 080, 139

گرافیك 008, 011, 018, 036, 044, 047, 052, 054, 059, 
188 ,187 ,158 ,146 ,114 ,110 ,108 ,100

معدن 164
معماري و نقشه كشي 021, 022, 026, 032, 046, 090, 

170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,151 ,141 ,119 ,112 ,111
مکانیك خودرو 023, 024, 087

موسیقي 050
نقاشي 065, 147, 174

نقشه كشي عمومي 020
نمايش 001, 002, 012, 013, 019, 028, 033, 034, 037, 
 ,120 ,106 ,104 ,093 ,075 ,071 ,063 ,061 ,041 ,040

193 ,192 ,183 ,182 ,173 ,142 ,140 ,122
نمايشنامه 215, 234, 244
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کلمات کلیدي
     161 ،155 AVR

191 ،175 ،107 ،017   ICDL
  175  ICT
172  NET

   172  VB6
 190  Word

    200 ،191 Word 2013
آئین همسرداري 070

آثار خوش نویسان ایران 114
آثار شکپیر 104

آثار طراحان ایراني 146، 188
آثار گرافیست هاي ایران 036

آداب و رسوم غذایي 057
آزمون رفتاري 117 

آسیب هاي بینایي 138
آسیب هاي رواني خانواده 003

آشپزخانه 098
آشنایي با رایانه 125
آماده کردن غذا 014

آمریکا 240
آموزش 048

179    Word آموزش
آموزش آشپزي 005، 098، 115، 163

آموزش از راه دور 096

آموزش اسکیس وراندو 021
آموزش اکسس 176

آموزش اکسل 107، 177
آموزش بهداشت 081، 116، 130

آموزش بهداشت و ایمني 160
آموزش پزشکي 101

آموزش پیش دبستاني 138
آموزش تئاتر و نمایش 033، 037، 142، 

192 ،182
 ،056  ،055  ،030 تربیت بدني  آموزش 

126 ،121 ،077
آموزش تعمیر لوازم گازسوز 007

آموزش حسابداري 068
آموزش خانواده 029

آموزش خوش نویسي 008، 114، 187
آموزش خیاطي 043

آموزش در مدارس 157
آموزش رایانه006، 017، 079، 107، 133، 
 ،178 ،177 ،176 ،175 ،172 ،149 ،135
 200 ،194 ،191 ،190 ،181 ،180 ،179

آموزش شنا 010، 126
آموزش صنایع دستي 143

طراحي 009، 011، 020، 066،  آموزش 
188 ،187 ،108 ،088

آموزش طراحي و معماري 026
آموزش عکاسي 064، 080

آموزش علوم 199
180      Powerpoint آموزش کار با
آموزش کار با رایانه 017، 089، 131، 171

آموزش کشاورزي 042
آموزش کودکیاري 091، 117، 127، 138

آموزش کورل 089
آموزش گرافیک 036، 146 

آموزش مدیریت 027، 095، 157، 159
آموزش معماري 022، 032، 166، 167، 

168
آموزش معماري و نقشه کشي 090، 119

آموزش مکانیک 136
آموزش مکانیک خودرو 023، 024، 087

آموزش موسیقي 050
آموزش نقاشي 065

آموزش عکاسي 139
آموزش هنر009، 011، 020، 033، 037، 
 ،065 ،062 ،059 ،054 ،052 ،045 ،044
 ،104 ،100 ،088 ،085 ،084 ،078 ،066
 ،154 ،147 ،142 ،124 ،110 ،108 ،105

196 ،192 ،182 ،174 ،169 ،158
آموزش وپرورش 016، 148
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آموزش وپرورش در دورة باستان 046
ابرغذاها 014

ابزار دقیق 015
ابزار174

ابزار ورزشي 055
اتصاالت لوله 007

اتودهاي معمارانه 167
اثرات نامطلوب تدریس خصوصي 016

اختالالت رفتاري کودکان144
ادبیات 211، 219

 ،019  ،012  ،002  ،001 نمایشي  ادبیات 
 ،071 ،063 ،061 ،041 ،040 ،034 ،028
 ،183 ،173 ،140 ،122 ،120 ،106 ،093

193
ادبیات نوجوان 233، 248

ارتباط دختر و پسر076
ارزشیابي کتاب درسي مدارس 153

اسپري کردن 094
176   ICDL  استاندارد

استیون هاوکینگ 222
اسکچینگ 020

اصول طراحي 064
اضطراب امتحان025 

اعداد دودویي 109
افسانه 205، 206

افسانه هاي کهن210
افسانه ها و قصه هاي ایراني 201

اقتباس  201
اکسل    013،  107

125     AC الکتروموتورهاي
الگوریتم  149

امام حسین )ع(  245  
امنیت شبکه 171 

امنیت فناوري اطالعات 171
امید  202

ایران   گرافیک  طراحان  صنفي  انجمن 
110

اندازه گیري سطح  015
اندازه گیري فشار 049  

اندازه گیري فلو  049
اندازه گیري و ارزشیابي 030

انعکاس نور  059
انقالب فرانسه  236  

انگل شناسي  031
انگل هاي کرمي 031

انگیزش  198
انواع انیمیشن  132

انواع پرده 085
انواع خط  021
انواع دسر  005

انواع رنگ  021، 059، 174
انواع ساالد  005

انواع سرطان  092
انواع سس و چاشني  115

انواع سوپ  005
انواع غذا  005، 057

انواع فشار  049
انواع گازهاي سوختي  007

انواع ولو  136
انیمیشن  067  
ایجاد سند  190

ایده یابي  054
ایران شناسي 141

ایستایي 032
اینترنت  152، 181

بارگذاري  032
بازار خرید گوشي  134

بازي و فعالیت  097
بازیگري عروسکي  192

بازي هاي آبي  126
بتن آرمه  103
بدافزارها  171

بدن انسان 082
برده  240

برده داري 240
برنامة درسي  038، 039، 077، 189

برنامة غذایي  072
برنامه ریزي درسي  189

برنامه سازي  079
161   C ++ و C برنامه نویسي

بهداشت دام  031
بهداشت و سالمت کودکان  127

بهداشت و کودکیاري  092
بیداري اسالمي  221  

بیستون  205، 206
بیماري هاي انگلي 031

بیماري هاي تنفسي  082
پاورپوینت 017

پایگاه داده   176
پرسپکتیو  009، 021، 066، 168

پرش در آب  126
پرورش خالقیت 097

پرورش سیب زمیني 042
پرورش کودکان  186

پرورش گیاه 186
پروژه هاي کاربردي  155

پرهیز غذایي  014
پس انداز کردن 186

پست الکترونیک 181
پالن 168

پند گرفتن186
پوستر 018، 188

پوسترهاي تبلیغاتي 036
پوسترهاي موسیقي 146

پیش بندهاي آشپزخانه 043
تئاتر در مدارس  075

تئاتر کودك و نوجوان 075
تئاتر و نمایش  013

تئوري رنگ  059
تاج عروس 154

تاریخ پوستر  044
تاریخ هنر  147

تاریخ هنر ایران و جهان  045
تاریخچة ترانه  050

تاریخچة دزفول  141
تاریخچة سیب زمیني  042

تاریخچة طراحي  099
تاریخچة مدارس جهان  046
تاریخچة معماري ایران  022
تأثیر اقلیم در معماري  022
تأثیر پوستر بر جامعه  044
تأسیسات ساختمان  165

تأسیسات گرمابه 119
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تألیف کتاب درسي 153
تبلیغات  047

تحریم تنباکو  218
تحقیق بصري  054

تحلیل و حل مسئله  095
تحلیلگر  095

تحوالت آموزش وپرورش ایران  046
ترانس میتر فشار 049

ترانه هاي محلي ایران 050
تربیت از دیدگاه قرآن کریم 051
تربیت از دیدگاه معصومین 051

تربیت بدني 010
تربیت کودك 051، 137، 144
ترسیم اتصال هاي چوبي  128

ترسیمات در کورل  089
ترفندهاي تبلیغاتي  047

ترکیب رنگ 021
ترکیب بندي با نور و رنگ 064

ترك اعتیاد 069
تزئین آشپزخانه 084
تزئینات با سیم 124

تصویرگري کتاب کودك 052
تعریف و مفهوم خالقیت 162

تعزیه میراث معنوي 169
تعلیم وتربیت 086

تعلیم وتربیت در خانه 070
تعمیر و نگهداري ریو 024

تعیین جنسیت 029
تغذیة کودکان 004

تغذیة کودکان سرطاني 092
تغذیه و ورزش121

تفریح 053
تفریح و اسالم 053

تفکر 054
تفکر منفي 184

تفکر منفي کودکان 184
تقویت عضالت 056

تقویت عضالت بدني 055
تکنیک و هنر معماري  167

تکنیک عکاسي  080
تمدن اسالمي  008

تمدن ایران باستان  078
تمدن کهن  210

تمدن و هنر بین النهرین  078
تمرین با کش  055

تمرینات دونفره  056
تمرینات ورزشي  101

تمرینات ورزشي پا 129
تمرین هاي هوازي  121

تنفس هوا  082
تولید ُمبل  058
تولید مثل 083

توماس ادیسون 223
تهیة غذا  163

تهیة غذا براي کودکان 004
جامعه شناسي آموزش وپرورش  060

جامعه شناسي محتوا 060
جامعه شناسي مدرسه 060

جدایي از خانواده 236
جشنوارة عکس کودك 139

جنگ ایران و عراق 209، 228، 237
جویدن غذا 145

چاپ 011
چاپ اینتالپو 062

چاپ برجسته 062
چاپ دستي 062

چاپ سیلک اسکرین 062
چهارپاره 213

ایران  گرافیک  موزة  نمایشگاه  چهارمین 
036

حرکت در ارتباط تصویري 067
حریم شناسي 123

حسابداري صنعتي عمومي )مقدماتي( 068
حس گرایي طبیعت 108

حضانت 185 
حقوق خانواده 156

حمایت از زنان 156
حیطه هاي یادگیري 096

خارج از نوبت 069
خاطرات 236

خانوادة متعالي 070
خدمات رایانه اي 135

خرمشهر 111
خسرو پرویز 205، 206

خشک کردن و نگهداري چوب 128
خشونت در خانواده 003

خشونت هاي خانگي 156
خط کوفي 008

خالقیت در آموزش 162
خالقیت و تمرکز 054

خلق فرم 054
خواستگاري 185

خواص غذاها 014
خواص فیزیکي و مکانیکي چوب 128 

خواندن و نوشتن خالق 198
023     L90 خودروي

خودروي ریو 024
داستان  214، 240، 245

داستان آلماني  230
داستان آموزنده 224

داستان اجتماعي 227، 246
داستان انگلیسي  249

داستان تخیلي 204، 208، 209، 241، 243
داستان خواهران 202

داستان طنز 212
داستان طنزآمیز فارسي 231

 ،216  ،209  ،203  ،202 فارسي  داستان  
247 ،243 ،239 ،235 ،225 ،220 ،218

داستان کودکان انگلیسي 207، 229
داستان کوتاه 239

داستان  کوتاه فارسي 232، 233، 238
داستان کودك و نوجوان 220

داستان مذهبي 248، 249، 250، 251
 ،216  ،212  ،204  ،203 نوجوان  داستان 

251 ،250 ،247 ،246 ،243 ،242
داستان نویسي 233

داستان هاي اخالقي 224
دام داري 031

دانستني هاي تغذیه 072
دانش074

درمان درد بدن 101
دستگاه ایمني بدن081

دستگاه تنفس 082
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دفاع مقدس 237
دکوراسیون داخل منزل 085

دموکراسي 086
دوره هاي آموزشي 096

دیدگاه هاي نظري دانش و یادگیري 074
دیگ شوفاژ  165

دینامیک خودرو 087
رابطة عاطفي 076

رابطة فرهنگ و معماري 151
راندو 020، 167

راهبردهاي مقابله با اضطراب 025
راهنمایي براي خوردن 145

راه هاي شاد شدن 186
رستم و سهراب 217

رشد و تکامل پس آسیبي 076
رفتار با کودکان 184
رفتار زناشویي 102
رمان تاریخي 218
رمان فارسي 228

رمان نوجوان 208، 225، 227، 241
رمان و نوجوان 237

رنگ در هنرهاي دیداري 174
رنگ سایه ها 059
رنگ و تضاد 059

رنگدانه ها 059
رنگ کاري با پیستوله 094

رنگ کاري روي چوب 195
رنگ هاي آبي 094

روابط دختر و پسر 123
روان شناسي روابط دختر و پسر 123

روش هاي انتقال گرما 007
روش هاي بررسي مسئله 095

روش هاي تدریس 097
روش هاي درمان صافي کف پا 129

روش هاي ساده در کاهش چربي خون 
130

روکش لحاف 085
روکش مبل و صندلي 085

رویه کوبي 058
زندگي بدون درد 101
زندگي پیامبران 249

زندگي دانشمندان 222، 223
زندگي مشترك بدون فریاد 102

زندگي و آثار لئوناردو داوینچي 147
زندگي نامة شکسپیر 104

زیارت عتبات 211
زیبایي در معماري 151

زیبایي شناسي 108
ساخت انیمیشن 132
ساخت دستگیره 084

ساخت شمع 105
ساختمان هاي اداري و دفتري 166

ساختمان هاي تجاري 166
ساختمان هاي صنعتي 166
ساختمان هاي مرتفع 026

سازمان حافظه 035
سازمان دهي کتاب درسي 153

سازمان دهي سازمان 027
سازه هاي بتني 103

سازه هاي فلزي و بتني 032
سایه زدن 009، 088

سرپرستي سازمان 027
سرزمین ایران 206

سرزمین ایرانیان 205
سرو نقره اي 187، 188

سفرة ایراني 057
سفره عقد 154

سنجش دما 015
سنجش هوشي 197

سند برنامة درسي 048
سندرم 069
سنسور 015

سوادآموزي 038
سوخت و احتراق 165
سوخت وساز بدن 083

سومین نمایشگاه موزه گرافیک ایران 146
سیستم حباب هوا 015

سیستم حرارت مرکزي آبي 007
سیستم عامل 079، 131

سیستم هاي هیدرولیک و پنوماتیک 125
شاهنامه 217، 244

شاهنامه فردوسي 210

شرایط ازدواج 185
شطرنج 230

شعر 214
شعر سپید 213

شعر فارسي 213، 217، 221، 226
شعر مذهبي 221

شکل دادن به مواد 143
شکل و زمینه 158

شمع هاي تزئیني 105
شناخت خوراکي ها 057

شنوایي سنجي 117
شیب بندي 021

شیرجه 010، 126
شیرین 205، 206

صحافي 011
194   Start صفحة
صفحة گسترده 177

صنایع چوب 058، 094، 113، 195
صنایع روغن 073

صنایع غذایي 072، 073
صنایع گوشت 073

صندلي 058
ضحاك 244

طبیعت در معماري 151
طراحي آموزشي 035
طراحي اقلیمي 111
طراحي انسان 009
طراحي پرتره 088

طراحي حروف 187
طراحي حیوان 009

طراحي در فضاهاي آموزشي 046
طراحي دیجیتال 109
طراحي ساختمان 111

طراحي سایت پالن ها 090
طراحي سطوح و عناصر معماري 090

طراحي سه بعدي 009
طراحي صنعتي 020

طراحي کتاب درسي 153
طراحي کمیک 196

طراحي و دوخت 043
طراحي و معماري 046
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طراحي و نقشه کشي مبلمان چوبي 113
طرح جلد 100

طرح و نقشه هاي آرتور 166، 167، 168
طرح هاي تبلیغاتي 188
طرح هاي گرافیکي 006

طالق 003
طنز 214

عشق 228
عناصر بصري ادراك 158

عناصر گرافیکي و عکسي 064
عوامل مؤثر بر سالمتي 160

غدد درون ریز 083
غذا و سالمت انسان 057

غذاهاي بریاني 115
غذاهاي گوشتي 115
غذاي ارگانیک 116

غذاي سالم 116
غالت 073

فرایند طراحي 054
فرزندپروري 070

فرم بندي چاپي 011
فرهاد 205، 206

فرهنگ بومي 039
فرهنگ علمي 039

فرهنگ نامة طالیي 118
فرهنگ نامة ورزش 118
فرهنگ وارة گرمابه 119

فضاي معماري اسالمي 112
فعالیت بدن 101

فعالیت جسماني 121
فلزات کمیاب 164

فلوچارت 149
فناوري اجتماعي 038
فناوري اطالعات 149

فناوري اطالعات و ارتباطات 175
فواید گیاه خواري 163
فیزیولوژي بینایي 158
فیزیولوژي تنیس 121

قاجاریان 218
قالب بندي کاراکترها و پاراگراف ها 200

قانون حمایت از کودکان 091

گیاه خواري 163
گیاه شناسي سیب زمیني 042

گیت هاي منطقي 109
لبنیات 073

لعاب رنگ 174
023    L90 لوازم خودرو

لیتوگرافي 011، 062
ماجراهاي تام سوئیفت 207، 229

مباني امنیت 171
مباني برنامة درسي 153

مباني رایانه 079
مبل نشیمن 058

مبل سازي 113
مبلمان چوبي 195

متادون درماني  069
متخصص گرافیک 100

متون انگلیسي 248، 250، 251
محاسبات آماري و ریاضي 177

محافظت از بدن 081
محافظت از کودك 091

مدار منطقي 109
مدارات ترتیبي 109

مددکاري اجتماعي 156
109    HDL مدل هاي

مدیریت آموزشي 099
مدیریت برنامة آموزشي 096

مدیریت خانواده 003، 029، 070، 102، 
184 ،144 ،123

مدیریت دانش 199
مدیریت دانش در سازمان ها 159
مدیریت در طراحي معماري 026

مدیریت در مدارس 157
مدیریت دولتي 095
مدیریت ساخت 026
مدیریت فایل ها 178

مدیریت مواد 027
مراحل رسیدن به خدا 251
مراقبت هاي بهداشتي 160

مراقبت هاي قبل از زایمان 127
مربي و کودك 091
مرتضي ممیز 100

قسط 250
کابینت سازي 113
کادر تصویر 064

کادر و عکاسي 080
کار با اپلیکیشن 194

کار با رایانه 132
کاربرد مس 164

کاشت حلزون 117
کالج و دانشگاه 199

کامپایلر 161
کانون هاي تمرکز 158

کاني ها 164
کاوه 244

کتاب اردیبهشت 110
کتاب معلم 077 

کتاب هاي درسي  039
کودك و ایمان 137

کودك و سرطان 092
کودك و معماري 112

کودك و والدین 004، 051، 137، 144، 
184

کودك و هنر 112
کودکان نابینا 138

کودکیاري 004
کشاورزي ارگانیک 116

کفش و پا 129
کلسترول بد 130

کلسترول خوب 130
کمینه گرایي 219
کنترل وزن 014

کودك آزاري 091
کودکان سرزمین ما 139

گرافیست هاي معاصر ایران 018
گرافیک 052

گرمابه هاي ایران 119
گزیده شاهنامه 210

گل سلولزي 143
گلوکز خون 083

گل هاي کریستالي 154
گل هاي منجوقي 154

گوشي تلفن همراه 134
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مستندسازي 159
مشارکت در آموزش 199
مشاهیر نمایش نامه 037

مشعل 007
مشعل  حرارت 165
مصالح در بتن 103

مطالعات شناختي 035
معادن مس در ایران 164

معاشرت 123
معجزات پیامبران 248

معماري ایران 141، 151، 169
معماري ایران و جهان 170

معماري باستان 170
معماري تکایا و حسینیه ها 169

معماري جهان 022
معماري جهان اسالم 170
معماري داخلي خانه 113

معماري دانشکده 022
معماري دزفول 141
معماري سنتي 111

معماري فضاي آموزشي 166
معماري گرمابه 119

معماري و نقشه کشي 090
مفهوم حرکت 067
مفهوم دانش 159

مقاله هاي پژوهشي طراحان گرافیک 110
مقاومت مصالح 032

مقایسة آموزش در کشورها 016
مالئکه عشق 205، 206

مناسبات زناشویي 186
مواد تشکیل دهندة رنگ 174

مواد رنگي 094
مواد رنگي افشانه اي 094
مواد و منابع یادگیري 152

موانع یادگیري 198
موسیقي بصري 146
موشن گرافیک 067

مونوتایپ 062
178   ICDL مهارت دوم
179   ICDL مهارت سوم
مهارت مدیران مدارس 157

مهارت هفتم 181
مهارت هاي فرزندپروري 144

مهدي آذریزدي 201
مهریه 185

میکروکنترلر 155، 161
ناشنوایي در کودکان 117

155   Codevision نرم افزار
133   Readiris نرم افزار

125   step7 نرم افزار
132    swishmax نرم افزار

نرم افزار ایلوستریتور 006
نصب قطعات رایانه 135
نظام هاي آموزشي 148
نظریة بارشناختي 035

نظریه هاي خالقیت 162
نظریه هاي هوش 197

نظریه هاي یادگیري 048، 096، 152
نفقه 185

نقاشي 052
نقاشي با آبرنگ 065

نقاشي و مجسمه سازي 147
نقد و تفسیر 217
نقش روزنه 158
نقشه کشي 167

نکاح در سنت اسالمي 185
نگارش قرآن 008

نگهداري غذاها 098
نماي ساختمان 168
نمایش اسالید 180

نمایش در کالس 013
نمایش عروسکي 001، 002، 012، 019، 
 ،063 ،061 ،041 ،040 ،034 ،033 ،028
 ،140 ،122 ،120 ،106 ،093 ،075 ،071

193 ،183 ،173
نمایش کودك و نوجوان 001، 002، 012، 
 ،063 ،061 ،041 ،040 ،034 ،028 ،019
 ،173 ،140 ،122 ،120 ،106 ،093 ،071

193 ،183
نمایشگاه پوستر 018

نمایش نامه 001، 002، 012، 019، 028، 
 ،063 ،061 ،041 ،040 ،037 ،034 ،033

 ،142 ،140 ،122 ،120 ،106 ،093 ،071
 ،234 ،215 ،193 ،192 ،183 ،182 ،173

244
نمایش نامه  نویسي 104

نمایش نامه هاي عروسکي 013
نوجوان 223، 235
نور در طراحي 009

نور و رنگ در معماري 151
نور و سایه در طراحي 066

نوشیدني ها 073
نوفهم گرایي 189

واژه پرداز 179، 190، 191
واقعة کربال 245

وسایل آبرنگ 065
وسایل کمک شنوایي 117

ویتامین ها 072
ویرایش و صفحه بندي 190

ویرجینیا 240
ویندوز 8 131، 194

ویندوز7 178
هاتف اصفهاني 226

هضم غذا 145
هفت سین 154

هفتمین جشنوارة عکس کودك 139
هنر اسالمي 045
هنر باستان 045
هنر کمیک 196

هنر گرافیک 044
هنر ماقبل تاریخ 078

هنر و تمدن اسالمي 078
هنر و تمدن مصر 078
هنر و تمدن هند 078
هنرهاي تجسمي 036

هنرهاي تزئیني 124
هنرهاي دستي 105، 124، 143، 154

هورمون ها 083
یاددهي و یادگیري  016

یادگیري 038، 048، 074
یادگیري فرهنگي 039
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درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
آبان) كتاب آبان (

دست نوشته هاي  در  خوشنویسي  و  خواندن  آموزش   008
خط کوفي اولیه، 011 آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ 
مي دانند، 018 از خط تا خط، 036 بازدید) چهارمین نمایشگاه 
موزه گرافیک ایران(، 064 چشم عکاس، 066 چگونه ببینیم، 
چگونه طراحي کنیم، 067 حرکت در ارتباط تصویري موشن 
گرافیک، 080 درون کادر) مسیر دستیابي به دید عکاسانه(، 088 
رازهاي طراحي، 100 روي جلدهاي مرتضي ممیز، 110 طراحي 
گرافیک )مجموعه مقاالت،شماره سه(، 114 طلوع مهر )آثار 
استادان معاصر خوشنویسي ایران(، 119 فرهنگواره گرمابه، 146 
گوشه) نمایش گوشه اي از پوسترهاي موسیقي ایران(، 174 مواد 
و ابزار هنري 2)مواد رنگ(، 187 نمایشگاه بین المللي طراحي 
طراحي  بین المللي  نمایشگاه   188  ،92 نقره اي  سرو  حروف، 
حروف، سرو نقره اي 92)سومین دو ساالنه منتخب آثار اعضاي 

انجمن صنفي طر، 196 هنر کمیک 1

آرمان رشد
185 نکاح در سنت اسالمي

آموخته
123 قلب هاي تا به تا

آواي نور
نامطلوب  اثرات   016 خانواده،  رواني  آسیب هاي   003
آموزشي،  طراحي  و  بارشناختي   035 خصوصي،  تدریس 

038 برنامه درسي قرن 21، 039 برنامه  درسي و فرهنگ، 
048 تبیین یادگیري و آموزش با تاکید بر مباني و رویکرد 
سند برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران، 051 تربیت 
از دیدگاه معصومین)ع(و قرآن کریم، 060 جامعه شناسي 
آموزش و پرورش، 074 دانش و یادگیري، 076 درآمدي 
بر شکست هاي عاطفي، 086 دموکراسي و تعلیم و تربیت، 
096 روش هاي پیشرفته در آموزش از دور:، 097 روشهاي 
تدریس خالقیت، 099 روندها و مباحث نوین در طراحي و 
فناوري آموزشي، 117 فرایندهاي روان شناختي در کودکان 
ناشنوا، 138 کودکان پیش دبستاني با آسیب بینایي، 148 
مباحث نو در آموزش و پرورش تطبیقي، 152 مباني نظري 
و عملي کاربرد اینترنت در فرایند تدریس و یادگیري، 157 
مدیریت آموزشي در مدارس امروز، 189 نوفهم گرایي در 
مطالعات برنامه درسي، 197 هوش معنوي و مقیاس هاي 
یادگیري   199 اثربخش،  یادگیري   198 آن،  سنجش 

مادام العمر و دانشگاه

آوند دانش
            ،For DUMMIES غذاها ابر  طراحي، 014  آموزش   009

،For DUMMIES  8194  ویندوز
  Word 2013 for DUMMIES 200

اشراقي     
166 معمارانه آرتور) جلدسوم(، 167 معمارانه آرتور)جلد اول(، 

168 معمارانه آرتور)جلد دوم(
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بامداد كتاب
030 اندازه گیري و ارزشیابي در تربیت بدني

بهجت
163 مزه برتر

بین المللي گاج
103 سازه هاي بتني

بین المللي حافظ
004 آشپزي غذاي کودك، 005 آشپزي فقط با 3 مواد اولیه، 
043 پیش بندهاي زیبا براي آشپرخانه، 085 دکوراسیون داخلي 
معطر(، 154  و  فانتزي  )شمع هاي  منزل، 105 شمع سازي 9 
زیورآالت  و  ونامزدي،تزئینات  تاج عروسي  آموزشي  مجموعه 

کریستالي و منجوقي

پرستاران جوان
029 انتخاب جنسیت فرزند پیش از بارداري

پرسون
006 آموزش تصویري ایلوستریتور

ترجمان خرد
150 مباني کامپیوتر

تزكیه
070 خانواده متعالي

تیمورزاده
083 دستگاه غدد درون ریز، 092 راهنماي والدین کودکان مبتال 
به سرطان، 127 کتاب جامع سالمت کودك، 137 کودك و 

ایمان، 145 گوارش و تغذیه

جامعه القرآن الکريم
053 تفریح و نقش آن در سالمت فرد و اجتماع از دیدگاه اسالم، 

144 گلبانگ تربیت

جهان كتاب
217 ترنج نارسیده: داستان رستم و سهراب

چکه
213 بي تویي

دانش نگار
042 پرورش و فراوري سیب زمیني خوراکي و بذري

دانشگاه هنر
143 گل سلولزي براي هنرمندان سفالگر و مجسمه ساز

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
050 ترانه هاي محلي ایران، 141 گذر و خانه در بافت سنتي 

دزفول

راه نوين
 024 ،L90 023 اصول و مباني تعمیر و نگهداري خودروي
اصول و مباني تعمیر و نگهداري خودرو ي ریو، 087 دینامیک 

خودرو

راه انديشه
078 درك عمومي هنر

زيتون
220 خواب شب دوازدهم

شركت  كشور،  حرفه اي  و  فني  آموزش  سازمان 
تعاوني كاركنان

165 مشعل هاي حرارتي

سامینا
186 نکته هاي پندآموز

سايه گستر
210 بر بال سیمرغ

سبحان نور
116 غذاي سالم، غذاي ارگانیک

سبزان
104 شکسپیر
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سخنوران
027 الفباي مدیریت و سرپرستي سازمان، 089 راهنماي جامع 
 156  ،Corel Draw 16 (x6( افزار  نرم  تصویري  و 

مددکاري اجتماعي

سفیر اردهال
057 تندرستي خوردني است، 072 دانستني هاي همگاني تغذیه، 
روش هاي   098 غذایي،  صنایع  همگاني  دانستني هاي   073
نگهداري غذاها، میوه ها و سبزیها، 130 کلسترول اضافي، 212 
با هم بخندیم )مجموعه داستان طنز(، 224 داستان هاي  بیا 

حکیمانه

سوره مهر
001 آتش به جان دشمن) جلد 27 (، 002 آخرین تابلو) جلد 23(، 
012 آهاي صبح شده)جلد 9(، 013 آیا نمک خدا را خورده اي؟) 
جلد 20(، 019 از صمیم قلب) جلد 28(، 028 امروز یک روز 
دیگه است ) جلد 11 (، 033 این خونه دیگه موش نمي خواد) 
جلد 19 (، 034 با ارزش ترین هدیه) جلد 29(، 037 ببخشید، 
اشتباه شد ) جلد 15 (، 040 بوسه بر دست پدر ) جلد24 ( 0، 
041 پدربزرگ تنهاست ) جلد14 (، 061 جنگه وجنگه، بیا تماشا) 
جلد 30 (، 063 چرا نهنگ ترسید؟ ) جلد18(، 071 خوشا به حال 
آن شهر)جلد 26(، 093 رفیق خوب یه نعمته) جلد 6(، 106 شهر 
بي گدا ) جلد22(، 120 فقط به فکر خودت نباش) جلد8(، 122 
قصد دعوا ندارم) جلد21(، 140 کي باهوش تره؟) جلد10(، 142 
گربه خواب آلود ) جلد 16 (، 173 من کار خیلي بدي کردم مادر 
) جلد 13 (، 182 نامه اي به خدا ) جلد 17 (، 183 نجات دشمن) 
جلد7(، 192 واي! چه کار خطرناکي) جلد 12 (، 193 وقتي روباه 

رفیق مي شود )جلد 25(

شاپورخواست
206 افسانه شیرین و فرهاد

شباهنگ
059 تئوري رنگ

شهرقلم
213 بي تویي

صابرين
102 زندگي مشترك بدون فریاد، 184 نجات فرزند از تفکر منفي

صفار
007 آموزش تعمیر لوازم گازسوز، 095 روش بررسي و تحلیل 
منطقي(، 161  )مدار  دیجیتال  مدیریت، 109 طراحي  مسائل 

VB6... 172 مقایسه   IAR مرجع آموزش

صورتگر
186 نکته هاي پندآموز

طاق بستان
149 مباني رایانه الگوریتم ها و فلوچارت ها

طبیب
کودکان  والدین  راهنماي  ریز، 092  درون  دستگاه غدد   083
مبتال به سرطان، 127 کتاب جامع سالمت کودك، 137 کودك 

و ایمان، 145 گوارش و تغذیه

طحان
اطالعات   026 معماري،  دانشکده  طراحي  اصول   022
معماري) نویفرت 2013 (، 046 تأملي بر الفباي طراحي در 
راهنماي مدل سازي  ابتدایي، 090  مقطع  آموزشي  فضاهاي 
 Googleسایت پالن ها، سطوح و عناصر معماري نرم افزار
Sketch Up در طراحي محوطه، 111 طراحي مجموعه 
مسکوني همساز با اقلیم نواحي گرم و نیمه مرطوب ایران، 112 
طراحي مهد کودك با نگاهي به تقدس در معماري ایراني، 
151 مباني نظري معماري، 169 معماري تکایاي ایراني، 170 

معماري جهان اسالم بعداز ایران

طاليي
118 فرهنگ نامه طالیي ورزش

علم
025 اضطراب امتحان و راهبرد هاي مقابله با آن

علمي كالج
121 فیزیولوژي تنیس روي میز

فاطمي
032 ایستایي 2، 222 داستان زندگي استیون هاوکینگ، 223 

داستان زندگي توماس ادیسون



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي 168

فدك ايساتیس
058 تولید و رویه کوبي مبل، 094 رنگ کاري با پیستوله، 113 
طراحي و نقشه کشي مبلمان چوبي، 195 هندبوك رنگ کاري 

مبلمان چوبي

فرهنگسراي میردشتي
021 اسکیس و راندو در 13 فصل، 047 تبلیغات مرده است، 
زنده باد تبلیغات، 054 تفکر طراحي گرافیک، 062 چاپ دستي، 
065 چگونه با آبرنگ نقاشي کنیم؟، 108 طراحي با الگوهاي 

طبیعي، 158 مدیریت چشم مخاطب

فرين
084 دستگیره ها، 124 کار با سیم

قدياني
228 سرزمین آبي من، 230 شطرنج، 239 مغازه دار: 9 داستان 

کوتاه

قديس
ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیري سطح مخازن، 049   015
ترانسمیتر فشار و کاربردهاي آن در ابزار دقیق، 136 کنترل ولو

كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
052 تصویرگري کتاب کودك، 075 درام کاربردي 1) مجموعه 
مقاالت آموزشي ، نگاهي به تئاتر کودك و نوجوان امروز(، 139 
آذریزدي(،  مهدي  )یادنامه  آذریاد   201 ما،  سرزمین  کودکان 
آلبوم درد سر، 204 آن سوي پرچین  آرزوي سوم، 203   202
خیال، 205 اتاق تاریک، 208 امیرحسین و چراغ جادو، 209 
بازي ها و لحظه ها، 214 پنجره اي رو به ماه، 215 پیرمرد و 
ببر، بر اساس حکایتي عامیانه، 216 پیشگو، 225 دلقک، 227 
راز باغ متروك، 233 کتاب داستان 2 ]دو[، 234 کوچ ستاره، 
235 گذر از کوه کبود، 237 لحظه هاي سکسکه، 238 مامانم 
گمشده است، 241 من و عجیب و غریب، 242 من یک مرد 
عنکبوتي شبیه رستم خواهم شد، 243 ناروال، نهنگ تک شاخ، 
244 نقل ضحاك ماردوش )نمایشنامه(، 246 وقتي مژي گم 
 From 248 ،شد، 247 یک جعبه پیتزا براي ذوزنقه کباب شده
 Good News  249 ،you to you and for you
 O men ،Stand before 250 ،in the mountain

Seven Steps to God 251 ،the Scales

كانون گسترش علوم
079 دروس طالیي) کامپیوتر(دوم دبیرستان فني وحرفه اي

كانون انديشه جوان
221 خورشید در مشت: مجموعه شعر ویژه بیداري اسالمي

كتاب وارش
020 اسکچینگ) اصول پایه طراحي، اسکچ و راندو در طراحي 

صنعتي(

كلید آموزش
انیمیشن، 133 کلید  131 کلید Windows 8، 132 کلید 
تبدیل PDF به Word، 134 کلید خرید گوشي تلفن همراه، 

135 کلید مونتاژ کامپیوتر

مارلیك
044 تاریخ پوستر، 045 تاریخ هنر ایران و جهان، 147 لئوناردو 

داوینچي همه چیز دان

محراب قلم
207 المپیک روباتي، 229 سفر به بام دنیا، 236 لبخند ژوزفین: 

یادداشت هاي روزانه لئونتا، 240 من برده هستم

مدرسه
 ،Advanced PowerPoint ارائه مطالب پیشرفته  017
دستگاه   082 ایمني،  دستگاه   081 بدني،  تربیت  درس   077
تنفس، 091 راهنماي معلم براي محافظت از کودك، 107 صفحه 
و  طراحي  اصول  و  مباني   153 ،(Excel 2013( گسترده 
تألیف کتاب درسي مدارس، 162 مرجع خالقیت و آموزش، 171 
مفاهیم امنیت فناوري اطالعات IT Security، 175 مهارت 
 176 ،)ICT( اول : مفاهیم پایه فناوري اطالعات و ارتباطات
مهارت پنجم : پایگاه داده )Access 2007)، 177 مهارت 
چهارم : صفحه گسترده )Excel 2007)، 178 مهارت دوم : 
 179 ،(Windows 7( استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها
مهارت سوم: واژه  پرداز )Word 2007)، 180 مهارت ششم 
: )Power Point 2007)، 181 مهارت هفتم : اینترنت 
واژه پرداز  پیشرفته، 191  پرداز  واژه  الکترونیک، 190  پست   و 
) Word 2013)، 218 تندبادي از سامراء، 226 دیوان هاتف 

اصفهاني، 245 واقعه کربال: ذبیح عشق
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مشاور توس
128 کتاب جامع صنایع چوب و کاغذ

ملرد
مراقبت هاي   160 انگلي،  بیماریهاي  و  انگل شناسي   031

بهداشتي و ایمني جنیني تا سالمندي

نگارنده دانش
 155 ،2 درجه   PLC کارور  کاربردي  مرجع  کاملترین   125
 Code بامحوریت   AVRکاربردي پروژه هاي  مجموعه 

Vision

نسل نو انديش
164 مس، فلز کیمیا

نسیما
آدم هاي  طالکوب،  خانه هاي   219 مي رویم،  کربال  به   211

نقره اي

نظري
069 خارج از نوبت، 101 زندگي بدون درد، 126 کامل ترین 

و سریع ترین روش تعلیم و آموزش شنا، 159 مدیریت دانش 
در سازمان ها

نقش و نگار
231 قصه هاي امیرعلي 1، 232 قصه هاي امیرعلي 2

نیکبن
115 غذاهاي بریاني

هله
170 معماري جهان اسالم بعداز ایران

ورزش
و  کودکان  براي  شنا  سیستماتیک  و  گام به گام  آموزش   010
براي  نفره  دو  تمرینات  کش، 056  با  تمرین  نوجوانان، 055 

افزایش استقامت و قدرت عضالني، 129 کف پاي صاف

ورسه
068 حسابداري صنعتي عمومي) مقدماتي- درجه 2(
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نام ناشر
آبان

 067 ,018
آرمان رشد

185
آموخته 

123
آواي نور

 ,051 ,048 ,039 ,038 ,035 ,016 ,003
 ,099 ,097 ,096 ,086 ,076 ,074 ,060
 ,197 ,189 ,157 ,152 ,148 ,138 ,117

199 ,198
آوند دانش

200 ,194 ,014 ,009
اشراقي 

168 ,167 ,166
بامداد كتاب

030
بهجت 

163
بین المللي حافظ

154 ,105 ,085 ,043 ,005 ,004
بین المللي گاج

103
پرستاران جوان

029

پرسون 
006

ترجمان خرد 
150

تزكیه
070

تیمورزاده 
145 ,137 ,127 ,092 ,083

جامعه القرآن الکريم
144 ,053

جهان كتاب
217

چکه 
213

دانش نگار
042

دانشگاه هنر
143

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 141 ,050
راه نوين

087 ,024 ,023
راه انديشه

078
زيتون 

220
حرفه اي  و  فني  آموزش  سازمان 

كشور، شركت تعاوني كاركنان 
165

سامینا 
186

سايه گستر 
210

سبحان نور
116

سبزان 
104

سخنوران
156 ,089 ,027
سفیر اردهال

224 ,212 ,130 ,098 ,073 ,072 ,057
سوره مهر

 ,033 ,028 ,019 ,013 ,012 ,002 ,001
 ,071 ,063 ,061 ,041 ,040 ,037 ,034
 ,173 ,142 ,140 ,122 ,120 ,106 ,093

193 ,192 ,183 ,182
شاپورخواست

202
شباهنگ 

059
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شهرقلم
213

صابرين
184 ,102

صفار
172 ,161 ,109 ,095 ,007

صورتگر 
186

طاق بستان 
149

طبیب 
145 ,137 ,127 ,092 ,083

طحان 
 ,151 ,112 ,111 ,090 ,046 ,026 ,022

170 ,169
طاليي

118
علم
025

علمي كالج 
121

فاطمي
223 ,222 ,032

فدك ايساتیس 
195 ,113 ,094 ,058

فرهنگسراي میردشتي
158 ,108 ,065 ,062 ,054 ,047 ,021

فرين 
124 ,084

قدياني
239 ,230 ,228

قديس
136 ,049 ,015

كانون انديشه جوان 
221

و  كودكان  فکري  پرورش  كانون 
نوجوانان

 ,204 ,203 ,202 ,201 ,139 ,075 ,052
 ,225 ,216 ,215 ,214 ,209 ,208 ,205
 ,241 ,238 ,237 ,235 ,234 ,233 ,227
 ,249 ,248 ,247 ,246 ,244 ,243 ,242

251 ,250
كانون گسترش علوم

079
كتاب آبان

 ,088 ,080 ,066 ,064 ,036 ,011 ,008
 ,187 ,174 ,146 ,119 ,114 ,110 ,100

196 ,188
كتاب وارش

020
كلید آموزش

135 ,134 ,133 ,132 ,131
مارلیك

147 ,045 ,044

محراب قلم
240 ,236 ,229 ,203

مدرسه
 ,153 ,107 ,091 ,082 ,081 ,077 ,017
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نشاني ناشران
آبان ) كتاب آبان (

تهران :  خ. انقالب، خ. فخررازي، ك. فاتحي داریان، پ. 2، 
واحد 10، صندوق پستي: 1314734859، تلفن:4- 66955012 

66971494 ، تلفن همراه: 09121978449

آرمان رشد
مقابل  ابوریحان،  خ.  و  دانشگاه  خ.  بین  انقالب،  خ.  تهران: 
دهم ط.   ،1182 پ.  فروردین،  ساختمان  سپیده،   سینما 

 ،1315693569 پستي:  کد   ،6556-15875 پستي:  صندوق 
تلفن : 66955440 ، 66496013،09127965245

آموخته
46 پ.  نوزدهم،  ك.  آباد،  مهر  دوم  مشتاق  خ.   اصفهان: 

 8158938131 پستي:  کد   ،8158938131 پستي:   صندوق 
تلفن: 2612352 ، 09134010400، 09133083826

آواي نور
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهید نظري غربي، پ. 
99، صندوق پستي: 685-13145، کد پستي:  1314675619، 

تلفن:  66967356 ، 66967355،09121083731

آونددانش
نوري،  ناطق  خ  نبي،  گل  خ.  پاسداران،  خ.   - تهران  نشاني: 

بن بست طالیي، پالك 4، تلفن: 22893991

اشراقي
تهران : م. انقالب ،روبروي سینما بهمن ،بازارچه کتاب ، پالك 
6،کد پستی: 1314663661، تلفن: 66413436، 66408487، 

66976200،09123204115

بامدادكتاب
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ابتداي خ. وحید نظري 
پستي: 13145- واحد 3، صندوق  شرقي، پ 100، ط. دوم، 
،5-66481243 تلفن:   ،1314713914 کدپستي:   ،837 

0912102973

بهجت
1978 شماره  آباد،  یوسف  دوراهي  عصر،  ولي  خ.   تهران: 
کد پستي: 1433613364، تلفن : 88941146 ، 88899907 ، 

88957176،09122076743

بین المللي حافظ
تهران: تهران نو، باالتر از چهارراه سبالن،روبروي کلینیک قدس 
،پالك878، صندوق پستي: 17445-384، تلفن : 77431258 ، 

09127223228 ،77812155 ، 77413002

بین المللي گاج
 تهران: خ. انقالب، بین چهارراه ولی عصر و فلسطین، پ. 919

 ،  6419  ،  64342705 تلفن:   377-13145 پستی:  صندوق 
6420 تلفن همراه: 09125154350
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پرستاران جوان
مشهد: خ. سناباد، بین سناباد 6 و 8، پ. 104، کد پستي: 91496-

36353، تلفن : 8421744 ، 8444544، 09155103028

پرسون
تهران: خ انقالب،خ فخر رازي، بین ژاندارمري و وحید نظري، 

بن بست فاتحي داریان،پالك6، ط2، تلفن : 66409558

ترجمان خرد
نبش  نظري،  وحید  خ  جاوید،  منیري  خ.  انقالب،  م  تهران: 
تلفن:   ،1314683171 پستي:  کد   ،142 پ.  نظري   وحید 

66400220،09125143446

تزكیه
تهران :خ آذربایجان، م. رشدیه، خ. انصافي مقدم، ك. میرفارسي، 
کدپستي: 1419814981-  زنگ3،  جاویدان، پ. 1،  بن بست 

تلفن : 09123844863-66874787

تیمورزاده
تهران: خ. کریم خان زند، نبش میرزاي شیرازي، شماره 111، 
ط. سوم شرقي کد پستي: 1597985735  تلفن: 88809090، 

88951112

جامعه القرآن الکريم
قم: خ. معلم، انتهاي معلم ده، ك. افخم، بن بست فردوس یکم، 

پ. 160، تلفن : 37746882 ، 025-37730009

جهان كتاب
تهران: خ. شریعتي، خ. بهار شیراز، خ. اتابک، ك. مولوي، پ. 
9، صندوق پستي: 15875-7765، کد پستي: 1564969561، 

تلفن : 20-77642519 ، 77531342،09121302711

چکه
تهران: خ. شهید بهشتي، بعد از چهارراه سهروردي، خ. کاوسي فر، 
پستي: 1691-13145،  اول، صندوق  ط.  پ. 3،  نکیسا،  ك. 

کدپستي: 1577816616

دانش نگار 
 تهران: خ انقالب، خ. منیري جاوید، خ. وحید نظري، پ. 142، ط. 3
1314683174 پستي:  کد   ،634-13145 پستي:   صندوق 

تلفن : 66416676 ، 66400144 ، 66400220

دانشگاه هنر
سي تیر  تقاطع  بین  سخایي،  سرهنگ  خ.  حافظ،  خ.  تهران: 
انتشارات اداره  پژوهشي،  معاونت   ،58 پ.  فردوسي،   و 

 ،66725682 تلفن:   ،6434-14155 پستي:  صندوق 
5-66733401

دفتر پژوهش هاي فرهنگي
تهران : پل کریم خان زند، خ. ایرانشهر شمالي، ك. قصرالدشتي، 
پ. 5، زنگ اول ، تلفن: 88302482 ، 88821364 ، 88315237

راه نوين
نشاني: تهران - م. انقالب، ك. رشتچی، پ. 38، ط. 2، واحد 5 

تلفن: 66574115 ، 66574116

راه انديشه
تهران: خ. آزادي، نبش خ. جمالزاده جنوبي، کوچه جمشید، پ. 7، 
صندوق پستي: 14183-483- کد پستي: 1313884471- تلفن: 
66421549،09121219668- ، 8-66916284 ، 66421542 

زيتون
تهران: جمالزاده شمالي، نبش ك. سام، پ. 308، واحد 4، تلفن: 

7-44161006 ،7-44146776 ،15-66572810

 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور،شركت تعاوني
992 و   990 پ.  جنوبي،  خوش  خ.  آزادي،  خ.   تهران: 

صندوق پستي: 13445-818، کد پستي: 1345646181، تلفن: 
66841232،09123009255 ، 66875764

سامینا 
 4 بهار  ك.  بهاران،  خ.  غربي،  سرو  خ.  سعادت آباد،  تهران: 
شرقي، ساختمان یاس، پ. 1، کد پستي: 1998773415، تلفن: 

22368801،09192019290

سايه گستر
قزوین: چهارراه نادري، مقابل بیمارستان بوعلي، جنب داروخانه 

قانون، پ. 310  تلفن: 2235305، 2238033

سبحان نور
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، پایین تر از روانمهر، ك. 
بهشت آیین، پ. 8، واحد 3، کدپستي: 1314964154، تلفن: 

66481641،09124220795 ،66950871 
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سبزان
 تهران : م. فردوسي، خ. شهید عباس موسوي، پ. 54، ط. دوم، واحد 4
1581643633 کدپستي:   ،15815-1359 پستي:   صندوق 

تلفن: 88319557، 88319558، 88847044

سخنوران
تهران : خ. کارگر شمالي، بعد از خ. ادوارد براون، پ. 1407، 

تلفن: 66476306 ، 09193616613

سفیر اردهال
پ.  ملي،  بانک  مقابل  مفتح،  خ.  از  بعد  سمیه،  خ.  تهران: 
 ،1457-15815 پستي:  صندوق   ،4 واحد  ط2،   ،118
 ،88313898  ،88319342 تلفن:   ،1581874919 کدپستي: 

09126599095

سوره مهر
 ،66477001-4 تلفن:   ،3 پ.  رشت،  خ.  حافظ،  خ.  تهران: 

66460993

شاپورخواست
جنب  ك.  شرقي،  شهداي  خ.  شهدا،  م.  خرم آباد:   - لرستان 
ط،  دوم،  درب  خلف وند،  ولي اهلل  شهید  سعدي، ك.  داروخانه 
سوم، صندوق پستي: 336، کد پستي: 6813776913، تلفن: 

2233480،09163984011 ،2233481

شباهنگ
تهران: خ. انقالب، خ. شهداي ژاندارمري، بین خ. فخررازي و خ. 
دانشگاه، پ. 49، کد پستي: 1314755613، تلفن : 66460365، 

66964236 ، 66964235

شهر قلم
تهران : خ. سیدجمال الدین اسدآبادی، خ. جهان آرا، ك. 1/14، 
کدپستی:   158751819 پستی:  صندوق  اول  ط.   ،1/42 پ. 
 1438666476، تلفن: 77181545، 77181546، 77181547

صابرين
پنجم، ك. مرجان، پ. 1، کد پستی:  تهران: خ. فاطمی، خ. 

1415674111 تلفن: 88968890، 88977203،

صفار
تهران: م. انقالب، روبروي سینما بهمن ،بازارچه کتاب، پالك 
6، کدپستی: 1314663661، تلفن: 66413436، 66408487، 

66976200،09123204115

صورتگر
خ.  صدف،  خ.  انتهاي  غربي،  سرو  سعادت آباد،  تهران: 
همکف،  ط.   ،1 پ.  چهار،  بهار  بهاران،  ك.  حسیني،  داود 
 ،22368801  ،22096949 تلفن:   ،1998773415 کدپستي: 

 09192123213

طاق بستان
فوقاني  ط.  سروش،  پاساژ  مقابل  اعظم،  دبیر  خ.  کرمانشاه: 
تلفن:   ،6713737698 کدپستي:  کاوري زاده،  دکتر  مطب 

7291732،09189203694

طبیب
تهران: بلوار کشاورز، خ.آذر، پالك 68، کدپستی: 1417994671، 

تلفن: 66909192

طحان
تهران : م. انقالب، خ. روانمهر، بین خ. اردیبهشت و خ. کارگر، 
بن بست دولتشاهی، پ. 5، واحد 1، کد پستی: 1314615661، 

تلفن: 66403191 ، 66403208

طاليي
تهران: خ.طالقاني، نرسیده به م. فلسطین، خ. سرپرست جنوبي، 
ك. پارس، پ. 11، واحد 2، کدپستي: 1416893571، تلفن: 

66415233،09126016419

علم
نشاني: تهران - خ. انقالب، مقابل درب بزرگ دانشگاه، باالي 

تاالر مجلسي، پ. 1224، تلفن: 66465970 ، 66460667

علمي كالج
تجاري کردستان، ط. همکف،  پاسداران، مجتمع  سنندج: خ. 
واحد 161 و 162، کدپستي: 6617633558 تلفن : 3291086 

3237237،09188710721 0871-
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فاطمي
پ. 14،  شرقی،  میرهادی  خ.  جویبار،  خ.  فاطمی،  م.  تهران: 

کدپستی: 1415884741، تلفن: 88945545

فدك ايساتیس
خ.  بین  اردیبهشت،  خ.  منیري  جاوید،  انقالب، خ.  خ.  تهران: 
لبافي نژاد و خ. جمهوري، پ. 10، صندوق پستي: 654-13145، 
 ،66481096  ،  66482221 تلفن:   ،1314933744 کدپستي: 

66465831

فرهنگسراي میردشتي
تهران: م انقالب، اول خیابان کارگرجنوبي، نبش خ وحید نظري، 

مجتمع تجاري نادر، ط1، تلفن:66490660،09121866627

فرين
تهران: تهران نو، باالتر از چهارراه سبالن،روبروي کلینیک قدس، 
پالك878، صندوق پستي: 17445-384، تلفن : 77431258 ، 

09127223228 ،77812155 ، 77413002

قدياني
 تهران: خ. انقالب ،خ. دوازده فروردین، خ. شهداي ژاندارمري 
شرقي، روبه روي جهاد دانشگاهي، پ. 90، تلفن: 66404410، 

66403264

قديس
نشاني: تهران - خ. فردوسي شمالي، خ. کوشک شرقي)شهید 
تلفن:   ،13 واحد  چهارم،  ط.   ،4 پ.  انوشیرواني،  ك.  تقوي(، 

66716098 ، 66715255

كانون انديشه جوان
تهران: تقاطع بزرگراه شهید مدرس و خ. شهید بهشتي، پ. 56، 

تلفن : 88505402 ، 88960536 ، 88960409

كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
سینما  جنب  اسالمبولي،  خالد  خ.  بهشتي،  شهید  خ.  تهران: 
 ،4877-15875 پستي:  صندوق   ،24 و   22 پ.  کانون، 
کدپستي: 1511647416، تلفن: 8-88715545 ، 88962971، 

88710661

كانون گسترش علوم
 تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ك. الوندي، پ. 12، ط. دوم
صندوق پستي: 13145-514، کد پستي: 1314833664، تلفن: 

66483428 ، 66414342 ، 8-66483427

كتاب وارش
تهران: خ انقالب، خ. دانشگاه، بن بست پورجوادي، پ. 7، واحد 

2، تلفن09121889058

كلید آموزش
تهران : خ. انقالب، خ. فخررازی، ك. انوری، پ. 10، صندوق 
تلفن:   ،1314873461 پستی:   کد   ،1173-13145 پستی: 
 ،66964221،09122164704  ،66406061  ،66953073

09125114178

مارلیك
تهران : خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، نبش بن بست افشین، پ. 
184، ط. دوم ، تلفن: 66409877 ، 66952914 ، 66950559

محراب قلم
 تهران: خ. انقالب، خ دوازده فروردین،خ. شهداي ژاندارمري، پ. 

104، تلفن: 6646520 ، 66490879-80،

مدرسه
تهران : نرسیده به پل کریم خان زند، ك. شهید حقیقت طلب، پ. 

8، تلفن : 88898385

مشاور توس
کدپستي:  زیرین،  ط.  مهتاب،  پاساژ  سعدي،  خ.  مشهد: 
9133913675، تلفن : 2213787 ، 2234613،09153013614

ملرد
 کرج:  چهارراه کارخانه قند، م. شهید فهمیده، خ. قناد، ك. فتح، پ. 611

کدپستي: 4791833931، تلفن : 09125648802

نسل نوانديش
 تهران: م. ولیعصر، ابتداي خ. کریم خان زند، پ. 308، ساختمان کیمیا

 ،1593854745 کدپستي:   ،6931-19395 پستي:  صندوق 
تلفن: 9 -88942247
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 نسیما
تهران: م. امام حسین، خ. هفده شهریور، خ. صفایي غربي، ك. 
سلیماني، سلیماني 2، پ. 1، کد پستي: 1153766513، تلفن : 

33250574،09125047411

نظري
تهران: خ. ولي عصر، خ. سیدجمال الدین اسدآبادي، نبش خ. فتحي 
شقاقي، پ. 32، ط. دوم، واحد 17، کدپستي: 1314814419، 

تلفن : 88104441 ، 88104442، 09190129455

نقش و نگار
شهداي  خ.  فروردین،  دوازده  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
ژاندارمري، مقابل اداره پست، پ. 118، ط. همکف، کدپستي:  

1314674571، تلفن:  66496249 ، 66950725

نگارنده دانش
تلفن:    ،3 واحد   ،9 پ.  دانشور،  ك.  جنوبي،  جمالزاده  تهران: 

66425595،09123408013

 نیکبن
تهران: تهران نو، باالتر از چهارراه سبالن،روبروي کلینیک قدس، 
پالك 878، صندوق پستي: 17445-384، تلفن: 77431258، 

09127223228 ،77812155 ،77413002

ورزش
تهران: خ. جمهوري، خ. دانشگاه جنوبي، بن بست یکم، پ. 1، 

تلفن: 5- 66481243، 66976690، 66976691

ورسه
کدپستي:  شباویز،  کتابفروشي  فرهنگ،  جنب  خ.  آمل: 
 ،44258992-09113121732،011 تلفن:   ،4615779777

 44220245

هله
تهران : م. انقالب، خ. روانمهر، بین خ. اردیبهشت و خ. کارگر، 

بن بست دولتشاهی، پ. 5، واحد 1، کد پستی: 1314615661


