قــــــــــرآن

 .173مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان .آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم :مجموعه حقوق .تهران:
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان74 ،1394 ،ص ،وزیری
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :پیشدانشگاهی انسانی
کلمات کلیدی :فرصتهای شغلی ،رشتههای تحصیلی ،مواد درسی
چکیده :تحصیلکردن در رشتهای متناسب با ویژگیهای روانشناختی خود و نیازهای تخصصی جامعه برای هر
فردی موفقیتهایی را در بر خواهد داشت .به همین منظور مؤلفان این اثر ضمن پرداختن به تاریخچه ،اطالعات
کاملی در خصوص گرایشها ،دورههای تحصیلی ،فهرست دروس ،آزمونها ،نرمافزار ،مؤسسات علمی و بنگاههای
شغلی مرتبط با حقوق را ارائه دادهاند.

 .174مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان .دانشنامه معرفی رشتههای دانشگاهی گروه علوم انسانی :مجموعه
حقوق .تهران :مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان358 ،1394 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :پیشدانشگاهی انسانی
کلمات کلیدی :رشتههای تحصیلی ،فرصتهای شغلی ،مواد درسی
چکیده :انتخاب درست رشته تحصیلی و شغل تنها در صورت شناخت دقیق بازار کار مشاغل ،ویژگیهای رشته
تحصیلی و همچنین ویژگیهای روانشناختی خود امکانپذیر است .در اثر مصور حاضر رشته حقوق بهطور کامل
تشریح شده است .تاریخچه علمی این رشته ،مهمترین دورههای آموزشی ،مشاغل تخصصی مرتبط با رشته حقوق
و نقش و توانایی مورد انتظار از دانشآموختگان برخی از اطالعات ارائه شده در این اثر هستند.

 .175مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان .دانشنامه معرفی رشتههای دانشگاهی گروه علوم انسانی :مجموعه کتابداری
و اطالعرسانی .تهران :مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان244 ،1394 ،ص ،رحلی
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،مشاور
پایۀ تحصیلی :پیشدانشگاهی ،انسانی
کلمات کلیدی :فرصتهای شغلی ،رشتههای تحصیلی ،دایرةالمعارفها
چکیده :در سالهای اخیر فعالیتهای گستردهای در زمین ه انتخاب رشته داوطلبان ورود به دانشگاهها صورت
گرفته ،ولی دردادن اطالعات موردنیاز آنها برای شناخت رشته و مشاغل مرتبط غفلت شده است .برای جبران
این نقصان در این اثر ،تاريخچهاي از كتابداري ،گرایشهای آن ،منابع آزمون ،طول دورههای تحصیلی ،نرمافزارها،
نشریات ،مؤسسات پژوهشی و بنگاههای شغلی مرتبط ارائه شده است.

مهارتهـایزندگــی
 .176گروه مؤلفین انتشارات باهدف .با استرس (فشارهای روانی ،اجتماعی) چه میتوان کرد؟
تهران :باهدف192 ،1394 ،ص ،رقعی
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم ،مشاور
پایۀ تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :روانشناسی ،سالمتی ،روشهای رواندرمانگری
چکیده :نویسنده با نگاهی واگرایانه پس از تعریف استرس به بیان ویژگیهای فردی و مشترک افراد مبتال
به استرس میپردازد تا از این طریق مخاطبان بتوانند شناخت بیشتری از این موضوع کسب کنند .در پایان
روشهایی برای درمان و ایجاد تغییر در زمینه استرس معرفی میشود.
دوره دوم آموزش متوسطه (49 )1

هـنـــــــــر

 .177مِلبی ،کِیلب .سلوک معنوی استیو جابز .مهدی شفقتی .تهران :سیزده88 ،1394 ،ص ،رقعی
مخاطب :دانشآموز
پایۀ تحصیلی :دهم ،سوم
کلمات کلیدی :روانشناسی صنعتی ،مدیریت گروهی ،داستانهای مصور
چکیده :کتاب پیش رو دوستی یکی از راهبان بودایی را با یکی از بنیانگذاران موفق شرکتهای الکترونیکی
به تصویر میکشد .این کتاب به مدد گفتوگوهای کوتاه و تصاویری برساخته از راوی این فرضیه است که جابز
سلیقه جمالشناسانه خود را تحت تأثیر عرفان شرقی بهدست آورده بود و آنچه برای موفقیت در نیل به اهداف
خود نیاز داشت ،از این آیین برگرفت.

 .178صالحی ،علیرضا .قرآن چراغ راه زندگی .زنجان :آذر کِلک224 ،1393 ،ص ،وزیری
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :کتابهای آسمانی ،فرهنگ اسالمی
چکیده :سبک زندگی دینی ،سبکی است که الگوهای مطرح در آن ،از ترجیحات دینی یا براساس مبانی
دینی پدید آمده است .در این مطالعه که کوششی بر اهمیت و ضرورت کسب زندگی دینی از نگاه قرآن کریم
است ،سبکهای زندگی معرفی و فرهنگ زندگی اسالمی براساس بنمایههای خردورزی ،اخالق و حقوق
بررسی میشود.

 .179استوار ،زهره .مهارتهای زندگی در آموزههای کهن .تهران :علم272 ،1394 ،ص ،رقعی
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم ،مشاور
پایۀ تحصیلی :دهم ،سوم
ت زندگی
کلمات کلیدی :داستان ،مهار 
چکیده :کتاب حاضر ،مجموعهای از داستانهای کوتاه شامل  73داستان درباره راه و رسم زندگی است که بعد از
هر کدام نتایج اخالقی ،راهحل مشکالت ایجاد شده در داستان و مهارت موردنظر در آن داستان بیان شده است.
مانند :اولین مالقات ،مهش داس در جستجوی نام خود ،مسافرت بیربال به بهشت ،در هر چیزی خیری است،
لیست احمقها ،گردن کج شترها ،گم شده و پیدا شده ،خر رختشوی ،بادمجان ،خواب اکبر ،کوتاه کردن خط ،تخم
مرغها ،کاچی بیربال و . ...

 .180یلدا ،علیرضا [ ...و دیگران] .نکتهها .تهران :تیمورزاده /طبیب138 ،1393 ،ص ،رقعی
مخاطب :والدین ،دانشآموز ،معلم
پایۀ تحصیلی :سوم
کلمات کلیدی :مشاوره ،ارزشهای اخالقی ،دانشمندان ،تفکر خالق
چکیده :شور و مشورت راه رهایی از تنگناهای خودمحوری است و بارورسازی عقالنیت را در پی میآورد .این
مجموعه ،مشتمل است بر نکتهها ،نوشتارها ،و جمالت قصاری که از کتابهای مختلف جمعآوری شده است.
مطالعه تجربیات ارزشمند دانشمندان ،مشورت برای کسب ،تقویت و حفظ اندیشههای ناب و ارزشهای انسانی و
اخالقی به منظور رشد و بالندگی است.

 50فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب

