تفکر و سبک زندگی

 .33هیبتی ،خلیل .اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی :مروری بر مجموعهای از رفتارهای پسندیده.
تهران :خلیل هیبتي168 .1394 ،ص.رقعی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :آداب معاشرت ،تعامل اجتماعی ،رفتار جمعی

چکیده :رفتار پسندیدۀ اجتماعی از نکتههای ضروری در تربیت است که در صورت نادیده گرفتن آنها مقبولیت
فرد در اجتماع کاهش مییابد .در این کتاب سعی شده با زبانی ساده ،مجموعهای از رفتارهای پسندیده در فرهنگ
ایرانی ،در موقعیتهای مختلف طبقهبندی و معرفی شود.

شّآموزان .تهران :کمال
 .34اشکان ،ساناز .انضباط در مدارس و رفتارهای انضباطی -اجتماعی دان 
اندیشه164 .1393 ،ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،مدیر ،مشاور
کلمات کلیدی :روانشناسی آموزش و پرورش ،اقتدار مدرسه ،مدارس
چکیده :برای دستیابی به نظم مطلوب در محیطهای آموزشی به ابزاری نیاز داریم که دسترسی به آن را آسانتر
کند .نگارنده در این پژوهش ضمن ارائه تعاریف و مقدمات بحث و لزوم توجه به این مفهوم ،روشهای برقرار
ط مدارس و در میان دانشآموزان ،مشکالت معمول انضباطی و بهترین راهکار برای رفع آنها
کردن نظم در محی 
را بررسی کرده است.

 .35ابوالفضلی ،الهام /معینیکیا ،مهدی .آموزش تفکر انتقادی .تهران :طلوع دانش108 .1394 ،ص .پالتویی.
مخاطب :مربی ،والدین ،معلم ،مشاور ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ،سایر کارشناسان
کلمات کلیدی :تفکر خالق ،تعلیم و تربیت ،یادگیری
چکیده :کتاب حاضر به منظور آموزش شیوه تفکر به معلمان به بررسی فرایندهای شناختی یادگیری که بن مایه
تفکر شناختی است ،می پردازد .بدین منظور ضمن بیان ضرورت و اهمیت تفکر نقادانه در آموزش مساله محور،
شیوه های رشد و آموزش آنرا در کالس های درسی و نیز کاربردهای مختلف این نوع تفکر برای اولیای تعلیم
و تربیتی بیان می دارد.

 .36عزیزی ،مهدی .بیمه برای همه :بدنه درد (بیمه بدنه خودرو) .تهران :بیمه مرکزی جمهوری اسالمی
ایران48 .1394 .ص .خشتی كوچك.
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :بیمه اتوموبیل ،قوانین ،منابع اطالعاتی
چکیده :استفاده از بیمه بدنه ماشین قوانین و مقرراتی دارد که آگاهی از آنها برای بیمهشونده ضروری است .در
این کتاب بندهای گوناگون آییننامه این نوع بیمه و تعهدات بیمهگذار با جملههای کوتاه همراه با کاریکاتور تبیین
شده است .همچنین حقوق و وظایف بیمهشونده ،توصیههای ضروری برای دارندگان بیمه و مواردی که تحت
پوشش بیمه قرار نمیگیرد با زبان ساده و نقاشیهای طنزآمیز بیان شده است.
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چکیده« :تهمت» نسبت دادن چیز غیرواقعی به کسی است که از آن عیب مبراست و «سوظن» همان بدگمانی
است .این کتاب با یک جستوجوی تحلیلی در قرآن و کتب دینی معتبر به واکاوی و بررسی دقیق بسیاری تهمت
و سوظن میپردازد و مخاطب را با مضرات دنیوی و اخروی این بیماری آشنا میکند.

 .38ایزدی ،محسن .بیمه برای همه :چگونه در زمان سوختن نسوزیم؟ تهران :بیمه مرکزی جمهوری
اسالمی ایران48 .1393 .ص .خشتی كوچك
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :بیمه حوادث ،قوانین ،منابع اطالعاتی
چکیده :در بیمههای آتشسوزی ،انفجار و صاعقه نیز به عنوان خطرات اصلی تحت پوشش بیمه قرار میگیرند .در این
کتاب شرایط بیمه آتشسوزی و وظایف و حقوق متقابل بیمهشونده و بیمهگذار با زبان طنزگونه و با کاریکاتور معرفی
و تشریح شده است .همچنین موقعیتهایی که مشمول این نوع بیمه نمیشود نیز به صورت مختصر بیان شده است.

 .39ایزدی ،محسن .بیمه برای همه :چگونه روی حادثه را کم کنیم؟ .تهران :بیمه مرکزی جمهوری
اسالمی ایران48 .1394 .ص .خشتی كوچك.
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :بیمه حوادث ،قوانین ،منابع اطالعاتی
چکیده :بعضی از بالیای طبیعی غیر قابل پیشبینی اند و برای در امان ماندن از خطرات پیش رو میتوان از
انواع بیمهها استفاده کرد .در این کتاب اطالعات اساسی درباره کاربرد بیمه و انواع آن به زبان طنزآمیز نوشته شده
است .طی مطالب کتاب قوانین بیمه شدن ،توصیههای ضروری برای بیمهشونده و حقوق و وظایف طرفین بیمه
با زبان ساده بازگو شده است.

 .40مرادی ،حسین .چیست آن؟ .تهران :مؤسسه فرهنگی آرمان رشد72 .1394 ،ص .رقعی.
مخاطب :مربی ،والدین ،دانشآموز ،معلم ،سایر کارشناسان
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم
کلمات کلیدی :ادبیات شفاهی ،چیستان ،کودک و نوجوان
چکیده :کتاب دربردارنده مجموعهای از چیستانهای شیرین و قابل تأمل است که در پنج بخش طبقهبندی و
ارائه شده است .معماها از نوع معمولی و بر اساس حروف الفبا ،علمی و ریاضی ،تفننی و با نکته انحرافی انتخاب
شده ،و لحظات سرگرم کنندهای را برای مخاطب فراهم میآورد.
دوره اول آموزش متوسطه (15 )1

تفکـر و سبـک زندگــی

 .37صادقکوهستانی ،عطیه .تهمت و سوءظن .قم :بزم قلم96 .1394 ،ص .رقعی.
مخاطب :مربی ،والدین ،دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :اخالق اسالمی ،کتابهای آسمانی ،روانشناسی

تفکـر و سبـک زندگــی

 .41تدین ،نعیم .بیمه برای همه :شخص شخیص ثالث کوچک (بیمه شخص ثالث با تکیه بر
خودروهای سواری) .تهران :بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران48 .1394 .ص .خشتی كوچك.
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :بیمه اتوموبیل ،قوانین ،منابع اطالعاتی
چکیده :در بیمه شخص ثالث نهتنها خسارت تصادفات زنان با مردان برابر است ،بلکه اقلیتهای مذهبی نیز دیه
مسلمانان را دریافت میکنند .در کتاب پیش رو قوانین و مقررات قرارداد این نوع بیمه و میزان تعهدات مالی و جانی
مندرج در بیمهنامه به زبان ساده درج شده است .هر یک از بندهای آییننامه با یک تصویر کاریکاتوری همراه شده است.

 .42مکسول ،جانسی .مجموعه کتابهای زندگی مثبت :هنر اندیشیدن .معین خانلری .تهران :ابوعطا.1394 ،
272ص .رقعی.
مخاطب :معلم ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
کلمات کلیدی :نوجوانان ،روانشناسی ،تفکر
چکیده :کتاب با استناد به موفقیتها ،تجربیات و سخنان برخی از بزرگان جهان و معرفی یازده روش برای
اندیشیدن و نحوه چگونه فکر کردن ،به موضوعات مختلف آموزش پرداخته است .با به کارگیری روشهای معرفی
شده در کتاب ،سیستم فکری شما نظم خاصی مییابد و میتوانید شیوههای تفکر منجر به موفقیت را بشناسید و
یتان را دگرگون سازید.
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