چکیده :این مجموعه کتاب هر یک به معرفی و شرح زندگی یکی از رجال شاخص ایران پرداخته است .به عنوان
نمونه یکی از کتب این مجموعه به معرفی و شرح زندگی آیتاهلل محمد محسن تهرانی مشهور به «آقا بزرگ
تهرانی» ،بزرگترین کتابشناس جهان تشیع در سده اخیر اختصاص دارد .دوران زندگی خالق آثاری مانند « طبقات
مبلغ دین ،کتابشناس ،مترجم و کارشناس فقه و اصول فقه در این مجلد بررسی شده است.
اعالم الشیعه» بهعنوان ّ
هفت مجلد بعدی به معرفی و شرح زندگی محمدحسین رکنزاده آدمیت  /سیدجاللالدین محدث ارموی /سعید
نفیسی /عبدالحسین حایری /کاظم مدیرشانهچی /خانبابا مشار /مهدی آذر یزدی اختصاص دارد.
 .6بوت ،شارلوت .کتابهای دامیز ،کاربردی و سودمند :مصر باستان .علیرضا بهارلو .تهران :آوند دانش،1394 ،
352ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایۀ تحصیلی :دهم انسانی
کلمات کلیدی :تاریخ مصر ،تمدن شرق ،بوم شناسی
چکیده :نویسنده تاریخ سه هزار ساله مصر باستان را در طرحی خالصه و ساده بررسی کرده است .در این مطالعه
اکولوژی و ساختار اجتماعی مصر باستان بررسی و داستان واقعی پشت پرده مقبرهها بازگو میشود .همچنین نقش
زنان مصری در رشد و سقوط تمدن مصر واکاوی شده است .در پایان 10 ،مصرشناس مطرح معرفی شده ،نقش
آنها در تبیین فرهنگ مصر باستان شرح داده میشود.
 .7مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان .دانشنامه معرفی رشتههای دانشگاهی گروه علوم انسانی :مجموعه تاریخ.
تهران :مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان364 ،1394 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :پیشدانشگاهی انسانی
کلمات کلیدی :رشتههای تحصیلی ،فرصتهای شغلی
چکیده :افرادی که رشته تحصیلی و شغلشان مرتبط است احساس موفقیت و رضایت بیشتری دارند .این
انتخابها در صورتی صحیح خواهد بود که با آگاهی از ویژگیهای روانشناختی خود و شناخت کامل مشاغل
مرتبط انجام شده باشد .اثر حاضر در راستای ارائه اطالعات کاربردی در حیطه تاریخ تدوین شده است که مخاطب
را با تاریخچه ،ضرورت ارائه ،دورههای تحصیل ،گرایشها و بنگاههای شغلی این رشته آشنا میکند.

جغـــرافیـــا

 .8کهرازه ،محمدگل /میربلوچزهی ،بهرام .جاذبههای توریستی و گردشگری استان سیستان و
بلوچستان .تهران :پرنیان اندیش334 ،1394 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم
کلمات کلیدی :طبیعتگردی ،راهنمای آموزشی ،نوجوانان ،اطالعات
چکیده :گردشگری به مجموعه مسافرتهایی گفته میشود که با انگیزههایی مانند استراحت ،تفریح ،زیارت ،درمان و
آموزش از یکدیگر تفکیک میشوند .در این کتاب جاذبههای طبیعی ،تاریخی ،گردشگری ،مناطق حفاظت شده ،صنایع
دستی ،گیاهان دارویی و گونههای جانوری استان سیستان و بلوچستان به همراه درج تصاویری از هر یک معرفی میشود.
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تـاریـــــخ

 .5شعبانی ،احمد [ ...و دیگران] .مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران :محمدحسین رکنزاده آدمیت /آقا بزرگ
تهرانی /سیّدجاللال ّدین مح ّدث ارموی /سعید نفیسی /عبدالسین حایری /کاظم مدیر شانهچی/
خانبابا مشار /مهدی آذر یزدی .تهران :مؤسسه خانه کتاب8 ،1394 ،ج ،پالتویی
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،كتابدار
پایۀ تحصیلی :پیشدانشگاهی ،سوم
کلمات کلیدی :سرگذشتنامهها ،تاریخ معاصر ایران ،هنر و فرهنگ

جغــرافیـــا

 .9مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان .دانشنامه معرفی رشتههای دانشگاهی گروه علوم انسانی :مجموعه علوم
جغرافیایی .تهران :مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان484 ،1394 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،مدیر
پایۀ تحصیلی :پیشدانشگاهی انسانی
کلمات کلیدی :راهنمای آموزشی ،راهنمای حرفهای ،منابع اطالعاتی
چکیده :دانشنامههایی که حاوی معرفی رشتههای دانشگاهیاند ،در راستای ارائه اطالعات کاربردی در باب
رشتههای تحصیلی و مشاغل مرتبط با آنها تدوین گردیدهاند .در این کتاب ،زیرگروههای تحصیلی علوم
جغرافیایی همراه با همۀ اطالعات مورد نیاز برای انتخاب رشته و حرفۀ مرتبط ،طی دورههای تحصیلی دانشگاهی
معرفی و ارزیابی شده است .داوطلبان به واسطه جدولها و فهرستهای مدون میتوانند به اطالعات جامعی در
باب مواد امتحانی ،فرصتهای شغلی و شرایط تحصیل در این مجموعه دست یابند.

 .10نظریان ،اصغر .مهاجرتهای قومی در شهرهای ایران؛ گذر از مناطق قومی به شهرهای
اقوام .تهران :مبتکران /پیشروان300 ،1394 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
کلمات کلیدی :مردمشناسی ،جامعهشناسی ،اقلیتهای قومی ،شهرنشینی
چکیده :یکی از بزرگترین چالشهایی که شهرهای جهان امروز با آن مواجهاند ،حجم زیاد مهاجرتها به شهر
است .نگارنده پس از ذکر مقدمات بحث و نظریههای علمی در این حوزه ،سیر تحوالت بنیادی و جمعیتی اقوام
ایران را بررسی کرده و در ادامه ،ارتباط و تأثیر این روند بر تغییرات شهری را ارزیابی کرده است .وی سپس چالشها
های راهبردی را نیز تبیین کرده است.
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