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 در جستجوی علم )علم چیست 1(
کد ۱۸۵   ۵۸ صفحه     چاپ ۲  

کاربرد علم )علم چیست 10(
کد ۱۹۴   ۵۸ صفحه     چاپ ۲  

گیاهان )علم چیست 6(
کد ۱۹۰   ۴۶ صفحه     چاپ ۲  

جانوران )علم چیست 7(
کد ۱۹۱   ۵۸ صفحه     چاپ ۲  

 آب و هوا )علم چیست 8(
کد ۱۹۲   ۵۰ صفحه     چاپ ۲  

 آسمان شب )علم چیست 9(
کد ۱۹۳   ۵۸ صفحه     چاپ ۲  

سنگ ها )علم چیست 5(
کد ۱۸۹   ۴۴ صفحه     چاپ ۲  

مجموعه ی  »علم چیست«

گیــر از فعالیت های علمــی، آزمایش های  علــم چیســت مجموعــه ای فرا
در  تــا  می کننــد  کمــک  شــما  بــه  کــه  اســت  پروژه  هایــی  و  مختلــف 

کنیــد. کنــدوکاو  شــگفتی های جهــان پیرامــون خــود 
کتــاب  کتاب هــای بزرگســال/کودک اســت. ایــن  ایــن مجموعــه از نــوع 
ــم  ــا ه ــد ب ــودکان بتوانن ک ــاالن و  ــه بزرگس ک ــت  ــده اس ــی ش ــوری طراح ط
کننــد تــا دنیــا را بــه چشــم دیگــری ببیننــد. یقیــن داشــته  کار  روی آن 
کتــاب  کــودکان می تواننــد از ایــن  کــه بزرگســاالن نیــز  بــه انــدازه ی  باشــید 

کننــد و مطالــب جدیــد بیاموزنــد. اســتفاده 

 محیط زیست )علم چیست 4(
کد ۱۸۸     ۷۶ صفحه

چاپ ۲  

ماده و انرژی )علم چیست 2(
کد ۱۸۶     ۶۶ صفحه

چاپ ۲  

آدمیان )علم چیست 3(
کد ۱۸۷     ۵۲ صفحه

چاپ ۲  
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علم چیست ...
کد ۴۳۲     ۵۳۲ صفحه

چاپ ۱ 

برنده ی جایزه ی
کــتــــــاب ســـــــــال

دوره ی 24
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کــره ی زمیــن از زمــان پیدایــش،  ایــن مجموعــه بــا تصاویــر جــذاب و زبانــی ســاده و طنزآلــود مــا را بــا تغییــرات 
طلــوع زندگــی، بــه وجــود آمــدن موجــودات ذره بینــی تــا دایناســورها و ســرانجام پایــان ایــن دوران و نابــودی 

دایناســورها آشــنا می کنــد.        

مجموعه ی»تاریخ کارتونی کره ی زمین«

کره ی زمین کارتونی  تاریخ 
کد ۳۵۰   ۱۲۸ صفحه     چاپ ۱ 

مجموعه ی »پرسش و پاسخ«

ستاره ها و سیاره ها )پرسش و پاسخ 1(
کد ۱۲۰     ۳۲ صفحه

چاپ۳  

دایناسورها )پرسش و پاسخ 3(
کد ۱۲۲     ۳۲ صفحه

چاپ ۲  

پرندگان )پرسش و پاسخ 4(
کد ۱۲۳     ۳۲ صفحه

چاپ۲  

 اختراعات )پرسش و پاسخ 5(
کد ۱۲۴     ۳۲ صفحه

چاپ۲  
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مجموعه ی »علم در عمل«

هواشناسی )علم در عمل 3(
کد ۱۳۴     ۵۲ صفحه   چاپ ۲  

مهندسی )علم در عمل 7(
کد ۱۳۸     ۴۸ صفحه   چاپ ۲  

شیمی )علم در عمل 2(
کد ۱۳۳     ۴۴ صفحه  چاپ ۲  

 زمین شناسی )علم در عمل 4(
کد ۱۳۵     ۴۸ صفحه  چاپ ۳  

کد ۱۳۲     ۵۲ صفحه   چاپ ۳ 

جغرافیا )علم در عمل 1(

جانورشناسی )علم در عمل 5(
کد ۱۳۶     ۵۶ صفحه  چاپ ۳  

گیاه شناسی )علم در عمل 6(
کد ۱۳۷     ۴۴ صفحه  چاپ ۳
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ــه دســت آورده  کــه در تصادفــی عجیــب ب ــا اســتفاده از نیروهایــی  َبردانشــمند آشــنا شــوید. مکــس ب
َ
کســیوم ا

َ
ــا َمکــس ا ب

کاری مــی زنــد تــا آمــوزش علــوم را شــیرین تــر  کامــًا متفــاوت آمــوزش مــی دهــد. او دســت بــه هــر  اســت، علــوم را بــه روشــی 
کشــف اتــم و چــه بــا ســوار شــدن بــر امــواج صوتــی. بــرای ســفری هیجــان انگیــز در جهــان  کوچــک شــدن بــرای  کنــد، چــه بــا 

علــم آمــاده شــوید!

کسیوم« مجموعه ی »َمکس َا

زیست بوم ها
کد ۵۰۲     ۳۲ صفحه

چاپ ۲ 

گرمایش زمین
کد ۵۰۳     ۳۲ صفحه

چاپ ۳ 

زنجیره های غذایی
کد ۵۰۱     ۳۲ صفحه

چاپ ۲

نگاهی دلچسب به انرژی های
 تجدیدپذیر

کد ۵۲۳     ۳۲ صفحه
چاپ ۲  

داستان سازگاری
کد ۱۲۸۱     ۳۲ صفحه     چاپ ۱

داستان برق
کد ۵۷۷     ۳۲ صفحه

چاپ۳  
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کد ۱۰۸۰     8۰ صفحه
چاپ ۱  

شهر بدون پالستیک
نویسنده  بدری مشهدی
تصویرگر   فاطمه قاسمی

مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد
لطفًا مجددًا شماره گیری بفرمایید

کد ۱۰۲۶     72 صفحه     چاپ ۱  

نویسنده  مهسا  لزگی
تصویرگر   سیامک فرخجسته

درخت ها، دست ها باال

کد ۱۲۳۶     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

شاعر  هدی حدادی
تصویرگر   مریم طباطبایی

سموره

کد ۱۱۵۰     ۴۸ صفحه     چاپ ۱  

نویسنده  آذر ودودی
گلی صفری تصویرگر   

گلوله و پلنگ

کد ۱۰۷۲     ۴۰ صفحه
چاپ ۱  

نویسنده  مهدی رجبی
تصویرگر   مجید  فخارزواره

کد ۱۰۹۴     112 صفحه
چاپ ۱

سیمرغ پدربزرگ من بود
نویسنده  فاطمه سرمشقی

تصویرگر   سحر دانشی

داستان های حمایت از
حیات وحش

کافی شاپ گوزن در 

کد ۱۲۴۸     ۲۴ صفحه     چاپ ۱  

شاعر  مریم اسامی
تصویرگر   سالومه سیاح

روبه روی من
گوزنی بر دیوار است سِر 

که چشمانش گوزنی 
قهوه را قهوه ای تر می کند

و نگاهش
فنجان ها را تلخ

جز این
کار می تواند داشته باشد چه 

گوزن
کافی شاپ در 

شرکت انتشارات فنی ایران 
کتاب های نردبان  را  برای 

مخاطبان مختلف در 
چهار دستۀ کلی
منتشر  می کند:

نردبان سبز
ـ  محیط زیستـ ــ   ـ ـ

نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

نردبان  بنفش
ـ  عمومیـ ــ   ـ ـ

نردبان قرمز
ـ  مهارت های زندگیـ ــ   ـ ـ

سالومه سیاح
من سالومه سیاح هستم و در سال 13۶0 در تهران

کتاب   کودکی من سرشار بود از   متولد شدم. 
داستان های مصور ولی همیشه از آن ها عبور می کردم 

کتاب های بدون تصویر می گشتم تا توی  و دنبال 
که  کاری  ذهنم براشون تصویرهای خودم رو بسازم، 
از هر چیز دیگری برام لذت بخش تر بود. عالقه ام به 

کاغذ آوردن تصویرهای  خیال پردازی و میلم برای روی 
ذهنی، من را به سمت تحصیل در این رشته هدایت 

گذشت سال ها هنوز هم معتقدم زبان  کرد. حاال بعد از 
گویاترین و بهترین روش برای برقرار  تصویر می تونه 

گروه سنی ای باشه.  کردن ارتباط با هر 

مریم اسالمی
 دهم خرداد 13۵۵ در شهر شاعرخیز  نیشابور به دنیا 

کتاب های  کن تهران است. او  کنون سا آمده است و ا
کودکان و نوجوانان در قالب شعر و قصه  زیادی برای 

گرفته اند. که تعدادی از آن ها جایزه هایی  نوشته 
کتاب برای  کردن و نوشتن  مریم اسالمی می گوید  سفر 

کودکان دو عالقٔه مهم در زندگی من هستند.

۳000
12۴8تومان

کاغذ این کتاب  از
 جنگل های صنعتی پایدار
 تهیه شده است.

کبوترباشی و زرافه ها ی پرنده

کد ۱۰۲۴     ۲۴ صفحه    چاپ ۱
کالن شهرها موضوع آلودگی هوا در 

نویسنده  مسعود ملک یاری
تصویرگر   مجید فخار زواره

اشباح جنگل سوخته

کد ۱۰۷۵     ۸۰ صفحه
چاپ ۱ 

نویسنده  مهدی رجبی
تصویرگر   محبوبه اسفندیاری

زبان درازی زباله ها

کد ۱۰۹۵     ۴۸ صفحه     چاپ ۱  

شاعر  حسین توالیی
تصویرگر   افسانه خرمشاهی

x3

x3x3

x4x3
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 خانه های خورشیدی 

کد ۹۱۹   ۳۲ صفحه     چاپ ۱ 

کربن  رد پای 

کد ۹۱۷   ۳۲ صفحه     چاپ ۱ 

خودروهای برقی و هیبریدی

کد ۹۱۶   ۳۲ صفحه     چاپ ۱ 

فایدٔه بازیافت

کد ۹۱۸   ۳۲ صفحه     چاپ ۱ 

انرژی های تجدیدپذیر

کد ۶۷۹   ۳۲ صفحه     چاپ ۱ 

مجموعه ی »همگام با محیط زیست«

---
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مجموعه ی »در راه نجات سیاره ی خودمان«

از آلودگی هوا چه می  دانیم؟

کد ۳۴۲   ۳۲ صفحه     چاپ ۳ 

از بازیافت چه می  دانیم؟

کد ۳۴۵   ۳۲ صفحه     چاپ ۳ 

از  انرژی چه می  دانیم؟

کد ۳۴۶   ۳۲ صفحه     چاپ ۲ 

از تغییر  اقلیم چه می  دانیم؟

کد ۳۴۴   ۳۲ صفحه     چاپ ۴ 

از آلودگی آب چه می  دانیم؟

کد ۳۴۷   ۳۲ صفحه     چاپ۲ 

از حفاظت زیستگاه ها چه می  دانیم؟
کد ۳۴۳     ۳۲ صفحه

چاپ۲ 

---
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حیات وحش در خطر  انقراضتغییر اقلیم
کد ۶۹۸   ۳۲ صفحه     چاپ ۱ 

کمبود منابع آب
کد ۶۹۹   ۳۲ صفحه     چاپ ۱ 

کمبود منابع انرژی
کد ۶۹۷   ۳۲ صفحه     چاپ ۱ 

کتــاب بــه مســائل زیســت محیطی می پــردازد.در ایــن مجموعــه بــا حیــات وحــش در خطــر انقــراض و نقــش  ایــن مجموعــه 
کمبــود منابــع انــرژی و تــاش انســان بــرای حفــظ منابــع، آب و  گرمایــش زمیــن،  انســان در آن،تغییــر اقلیــم و عوامــل ایجــاد 
کمتــر آشــنا  می شــوید. راه هــای جلوگیــری از هــدر رفــت آن و در آخــر بــا پســماند و بازیافــت و راه کارهایــی بــرای تولیــد زبالــه ی 

مجموعه ی »هشدار سبز«

کد ۸۶۷     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

جنگل های بارانی

کد ۶۹۶   32 صفحه
چاپ 1 

کد ۷۰۰     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

بازیافت پسماندها

x4
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گــون حفاظــت محیط زیســت آشــنا  گونا در ایــن مجموعــه بــا فعالیت هــای دانشــمندان در حوزه هــای 
می شــویم. مشــکاتی ماننــد بحــران انــرژی، تغییــرات اقلیمــی، انقــراض جانــوران و فاجعه هــای طبیعــی.

 مجموعه ی »علم در خدمت محیط  زیست«

تغییرات اقلیمی
کد ۹۲۱   ۴۸ صفحه     چاپ ۱ 

فاجعه های طبیعی
کد ۹۷۶   ۴۸ صفحه     چاپ ۱ 

بحران انرژی
کد ۹۲۰   ۴۸ صفحه     چاپ ۱ 

انقراض جانوران
کد ۹۷۷   ۴۸ صفحه     چاپ ۱

کارهــای عملــی اســت.در  کتاب هــا، مجموعــه ای از مطالــب علمــی بــه همــراه  ایــن 
کارهــای ســاده ای آشــنا می شــوی، آن هــا را درک و تجربــه می کنــی،  ایــن مجموعــه بــا 

کنــی.  و یــاد می گیــری تــا بتوانــی از ســیاره ات محافظــت 

مجموعه ی »زمین ما در خطر  است«

پسماندها
کد ۵۶۵     ۳۲ صفحه

چاپ۲  

هوای آلوده
کد ۵۷۳     ۳۲ صفحه

چاپ۲  

سر و صدا )آلودگی صوتی(
کد ۵۱۵     ۳۲ صفحه

چاپ۲  

من زمینم را دوست دارم
کد ۵۷۵     ۳۲ صفحه

چاپ ۵  

x4
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مجموعه ی »چالش های زیست محیطی«

پایدارسازی منابع طبیعی
کد ۴۶۵   ۴۸ صفحه     چاپ ۱ 

مقابله با رشد بی رویه جمعیت
کد ۹۱۴   ۴۸ صفحه     چاپ ۱ 

مصرف بهینه و انرژی های پایدار
کد ۹۱۲   ۴۸ صفحه     چاپ ۱ 

بازکاهی آلودگی و پسماند
کد ۴۸۴     ۴۸ صفحه

چاپ ۲

ارتقای سالمت، پیشگیری از بیماری

کد ۹۱۳   ۴۸ صفحه     چاپ ۱ 

گرسنگی و بی آبی  گریز از 
کد ۹۱۵   ۴۸ صفحه     چاپ ۱ 

---

x3
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مجموعه ی »دوستدار زمین باشیم«

کنونی و راه حل آن ها  آشنا می شویم.  در مجموعه ی دوستدار زمین باشیم با شماری از مشکات محیط زیستی 

کی های سبز خورا
کد ۹۸۱     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

زندگی سازگار با محیط زیست 
کد ۹۷۹     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

ساختمان های دوستدار زمین
کد ۹۷۸     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

خرید سبز  )مصرف کننده ی سبز(
کد ۹۸۰     ۳۲ صفحه     چاپ ۱

انرژی های سازگار با محیط زیست

کد ۹۳۳     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

حمل و نقل سبز
کد ۹۹۱     ۳۲ صفحه     چاپ ۱  

x3
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مجموعه ی »سبز اندیشی«

آب و صرفه جویی

کد ۱۲۴۰   ۶۴ صفحه     چاپ ۱  

گرمایش زمین آثار 

کد ۱۲۴۲     ۶۴ صفحه     چاپ ۱  کد ۱۲۴۱     ۶۴ صفحه     چاپ ۱  

محصوالت ارگانیک مصرف کنیم

بازیافت و باز هم بازیافت

کد ۱۲۵۵     ۶۴ صفحه     چاپ ۱  کد ۱۲۴۳     ۶۴ صفحه     چاپ ۱  

انرژی ها و سوخت های نو

x3
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شیشه و بازیافت
کد ۵۱۶   ۳۲ صفحه     چاپ 2  

پالستیک  و بازیافت
کد ۵۱۷   ۳۲ صفحه     چاپ ۲  

آلومینیوم و بازیافت
کد ۵۱۸   ۳۲ صفحه     چاپ ۲  

 فوالد و بازیافت
کد ۵۱۹   ۳۲ صفحه     چاپ ۲  

کاغذ و بازیافت
کد ۵۲۱   ۳۲ صفحه     چاپ ۲  

پسماندهای خانگی
کد ۵۲۰   ۳۲ صفحه     چاپ ۶

که دولت ها، صنایع و مردم چه نقشی در   در این مجموعه ی آموزنده نه تنها با مراحل بازیافت بیشتر  آشنا می شوید، بلکه پی می برید 
بازیافت دارند.

x3مجموعه ی »بازیافت، باز کاهی، بازاندیشی، بازمصرف«
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محیط زیست از علم تا عمل
کد ۲۶۸     ۴۸ صفحه

چاپ ۶  

محیط زیست به روایت تصویر
کد ۲۶۷     ۴۸ صفحه

چاپ ۸  

مایکل آالبی 
مترجم: محمدرضا داهی

 

39

انرژی و صرفه جویی به روایت آزمایش
کد ۵۶۴     ۴۸ صفحه

چاپ ۵  

محیط زیست به روایت نمودار
کد ۵۷۴     ۳۲ صفحه

چاپ ۲ 

حفره الیه ی ازون و پوست شما
کد ۳۹۳     ۴۴ صفحه    چاپ ۱ 

اثر آلودگی هوا بر دستگاه تنفس
کد ۳۹۰     ۴۴ صفحه   چاپ ۲ 

آفت کش ها و بدن ما
کد ۳۹۱     ۴۴ صفحه   چاپ ۱ 

اثر آلودگی آب بر سالمتی ما
کد ۳۹۲     ۴۴ صفحه   چاپ ۱ 

ک ما« مجموعه ی »محیط زیست خطرنا

---

x3
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شکاف الیه ی ازون
کد ۳۲۳   ۲۴ صفحه     چاپ ۴  

گلخانه ای  اثر 
کد ۲۹۹   ۸۸ صفحه     چاپ ۵  

گرم شدن زمین
کد ۳۰۱     ۲۴ صفحه

چاپ ۷  

کرۀ زمین کمبود غذا در 
کد ۳۶۴     ۲۴ صفحه

چاپ۲  

بوپال
کد ۲۸۶     ۳۶ صفحه

چاپ ۱  
موضوع فاجعه ی زیست محیطی

اثرات باران اسیدی
کد ۳۱۷    ۸۰ صفحه     چاپ ۵  

کد ۲۹۱     ۲۴ صفحه
چاپ ۳ 

باران اسیدی



حفظمحیطزیست

نوجوان

132

تغییرات اقلیمی )آب و هوا(
کد ۵۳۵     ۳۲ صفحه

چاپ ۳  

محیط زیست به روایت بریتانیکا
کد ۴۴۷     ۱۰۴ صفحه

چاپ ۱  

کرٔه زمین  آیندٔه 
کد ۵۰۵     ۷۶ صفحه

چاپ ۴  

نجات حیات  وحش
کد ۳۱۹     ۲۴ صفحه

چاپ۳ 

نجات پاندا
کد ۲۸۹     ۳۶ صفحه

چاپ ۱  

تمساح گمشده
کد ۲۱۵     ۱۲۰ صفحه

چاپ ۱  

راز مرگ سینه سرخ
کد ۱۵۷     ۱۴۵ صفحه

چاپ ۱  
موضوع رمان  زیست محیطی

x4
جشنواره 

کتاب سال 
محیط زیست
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آلودگی هوا
کد ۲۹۳     ۲۴ صفحه

چاپ ۱۱  
کد ۱۷۶     ۳۶ صفحه

چاپ ۱۲ 

انرژی های نو
کد ۲۹۴     ۲۴ صفحه

چاپ ۲ 

آلودگی دریاها

به راستی سبز  باشید
کد ۵۹۹     ۹۶ صفحه      چاپ ۲  

کد ۲۴۴     ۷۸ صفحه
چاپ ۱ 

پیامدهای نشت نفت

صلح سبز
کد ۳۰۰     ۲۵ صفحه     چاپ ۲  

فاجعه در ساحل
کد ۱۳۱     ۸۰ صفحه

چاپ ۲  
موضوع آلودگی آب در قالب

 داستان  زیست محیطی

کالس درس طبیعت در 
کد ۶۱۴   ۱۰۴ صفحه     چاپ ۲ 

365راه سبز زیستن برای نوجوانان

کد ۳۹۵     ۱۷۶ صفحه
x3چاپ ۱  

x4
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محیط زیست پایدار
کد ۶۵۱     ۳۲ صفحه

چاپ ۳  

نجات زمین در دستان ماست
کد ۲۸۴     ۹۶ صفحه     چاپ ۲  

حفاظت محیط زیست
کد ۳۸۹   ۹۶ صفحه     چاپ ۳  

سوخت های فسیلی
کد ۳۱۶   ۴۸ صفحه     چاپ ۴  

دانشمندان سبز
کد ۳۸۵     ۴۸ صفحه

چاپ ۱  
موضوع آشنایی با فعاالن

  محیط زیست

کرۀ زمین در خطر  است
کد ۲۷۱     ۳۲ صفحه

چاپ ۴  
کد ۳۵۲     ۳۲ صفحه

چاپ ۱۱ 

برق برای نوجوانان )4 رنگ(
کد ۱۷۵     ۳۲ صفحه

چاپ ۱۶ 

برق برای نوجوانان )2 رنگ(

دنیای ما، خانۀ ما
کد ۲۱۳     ۶۴ صفحه     چاپ ۷  

x3

x4

جشنواره 
کتاب سال 
محیط زیست
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کرۀ زمین دیده بان 
کد ۶۰۲   ۹۶ صفحه     چاپ ۱  

نويسنده: مارتين برَم ول، ديويد برني، لين ديكس، راجر فيو 
مترجم: اميد اقتداري 

ديده بان كرة زمين 
راهنماي جوانان براي حفاظت جهان ما 

 نجات آب
کد ۷۱۴     ۳۶ صفحه

چاپ ۳  
موضوع طرح ملی دانش آموزی 

نجات آب )داناب(

ارزش آب
کد ۲۷۴     ۲۴ صفحه

چاپ ۴  

کمبود آب
کد ۲۷۳     ۲۴ صفحه

چاپ ۵  

آب مایه ی حیات
کد ۲۰۹     ۴۸ صفحه

چاپ ۶  

قنات مظهر  روشنایی

کد ۵۱۴     ۳۲ صفحه
چاپ ۲  

نویسنده  محمدرضا  افضلی
تصویرگر   نوشین ناهیدی

نجات دلفین کوچولو
کد ۱۳۳۱   ۱۰۴ صفحه     چاپ ۱  

x4

جشنواره 

کتاب کاشان

جشنواره 

کتاب کاشان
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تنوع زیستی 
کد ۴۹۴     ۳۲ صفحه

چاپ۴  

جنگل بارانی
کد ۶۰۵     ۱۲ صفحه     چاپ ۱  

نجات جنگل ها
کد ۳۲۸     ۲۵ صفحه

چاپ ۵  

نابودی جنگل ها
کد ۳۱۸     ۴۸ صفحه

چاپ۲ 

ک طالست خا
کد ۳۲۶     ۲۴ صفحه

چاپ ۳  

نجات جنگلهای بارانی
کد ۳۶۰     ۲۴ صفحه

چاپ۱

ک ارزش خا
کد ۹۸۳     ۳۲ صفحه

چاپ ۴  
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کنیم؟  با زباله چه 
کد ۵۲۲   ۳۲ صفحه     چاپ ۴  

باز هم زباله
کد ۲۹۸   ۸۸ صفحه     چاپ ۴  

از پسماند تا بازیافت 
کد ۵۶۷     ۳۲ صفحه

چاپ۵ 

بازیافت کاغذ
کد ۳۰۳     ۲۴ صفحه

چاپ۱۰ 

کاهش زباله بازیافت و 
کد ۵۸۷     ۴۸ صفحه     چاپ ۱  

زباله طالی کثیف
کد ۳۲۷   ۴۸ صفحه     چاپ ۷  

کد ۲۳۸     ۸۸ صفحه
چاپ ۵ 

ک زباله های خطرنا

خودروهای سبز
کد ۱۱۳۰     ۳۲ صفحه    چاپ ۱ 

x3
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راهنمای آزاداندیشی
کد ۱۷۷     ۶۰ صفحه

چاپ۴  

نوجوانان قهرمان
کد ۲۱۱     ۱۳۶ صفحه

چاپ ۳  

مطالعٔه موفق
کد ۳۳۰   ۲۴ صفحه     چاپ ۵ 

نوجوانان و رسانه ها 
کد ۳۳۱     ۲۴ صفحه

چاپ ۲ 

کمک های اولیه
کد ۳۳۳     ۳۲ صفحه

چاپ۳ 

سیگار و اعتیاد
کد ۳۳۷   ۳۲ صفحه     چاپ ۴ 

مهارت های زندگی

آوا در آینه
کد ۱۵۱۶   ۵۹ صفحه     چاپ ۱ 

x3
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کــه ایــن دوره مثــل همــه ی دوره هــا   بــا ورود بــه دوره ی نوجوانــی از یــک نوجــوان انتظــار رفتــار هــای پخته تــری مــی رود. ولــی واقعیــت ایــن اســت 
کســب نکنــد بــا خطــر مواجــه خواهــد شــد. هــدف از تهیــه ی مجموعــه ی » بهداشــت روان  گــر نوجــوان توانایی هــای الزم را  نیــاز بــه آمــوزش دارد و ا
کــه خــود را در  کمــک شــود  کــه بــا آمــوزش مهارت هایــی مثــل  مســئولیت پذیری، هویت یابــی، و مقابلــه بــا خشــم بــه آن هــا  نوجوانــان« ایــن اســت 

کننــد. برابــر خطراتــی مثــل روابــط ناســالم، مصــرف ســیگار و مــواد مخــدر  ایمــن 

مجموعه ی »بهداشت روان نوجوانان«

کــه مجبــور بــه تصمیــم گیــری هســتند. ضعــف در تصمیــم گیــری صحیــح در ایــن گونــه مواقــع  گیرنــد  کــودکان و نوجوانــان همیشــه در شــرایطی قــرار مــی  
ــه  ــا بتواننــد در این گون ــان اســت ت ــر  و نوجوان ــزرگ ت کــودکان ب ــه  کمــک ب گــران تمــام شــود. هــدف از تهیــه ی ایــن مجموعــه  ــرای آن هــا  ــد ب می توان
گرفتــه باشــند،  گــر آن هــا از قبــل اصــول مهــارت مهــم »حــل مســئله و تصمیــم گیــری« را یــاد  تنگناهــا بــه درســتی از  پــس موقعیــت بــر بیاینــد. البتــه ا
مطالــب مجموعــه بــه مراتــب بــرای آن هــا مفیــد تــر خواهــد بــود. ایــن مجموعــه ی ۳ جلــدی روش هــای تصمیــم گیــری در موقعیــت هــای خــاص را 

ــاد می دهــد. ــان ی ــه نوجوان ب

مجموعه ی »بچه ها غافلگیر نشوید«

 بچه ها غافلگیر نشوید 1

کد ۱۵۹     ۸۴ صفحه     چاپ ۳  

 بچه ها غافلگیر نشوید 2

کد ۱۶۰     ۸۴ صفحه     چاپ ۳  

 بچه ها غافلگیر نشوید 3
کد ۲۴۵     ۸۴ صفحه     چاپ ۲  

بهداشت روان نوجوانان 1 
)خودباوری(

بهداشت روان نوجوانان 2)مسئولیت پذیری، 
عزت نفس، کنترل عصبانیت، فشار همساالن(

بهداشت روان نوجوانان3
)پرهیز  از خشونت(

کد ۳۳۴     ۳۲ صفحه
چاپ ۳  

کد ۳۳۵     ۳۲ صفحه
چاپ ۵  

کد ۳۳۶     ۳۲ صفحه
چاپ ۵  
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عمومی

دربارۀ افسردگی 
کد ۲۲۸   ۶۴ صفحه     چاپ ۲  

 سالمت روان  
کد ۲۲۵   ۶۴ صفحه     چاپ ۴

درباره ی اسکیزوفرنی
کد ۲۲۹   ۶۴ صفحه     چاپ ۲  

اختالالت اضطرابی
کد ۲۳۰   ۸۰ صفحه     چاپ ۲

آشنایی با اختالل بیش فعالی
کد ۲۳۱   ۴۸ صفحه     چاپ ۳  

بیمــاری  موقــع  بــه  درمــان  و  تشــخیص  گاهــی،  آ
بــرای بیمــار، اطرافیــان و جامعــه ســودمند اســت.
مجموعــه ی هشــت جلدی بهداشــت روان شــامل 
عناویــن ســامت روان، افســردگی، اســکیزوفرنی، 
اســترس، اختــال بیش فعالــی، فراموشــی و آلزایمــر 

و اختــاالت اضطرابــی می شــود.

مجموعه ی »بهداشت روان«

آشنایی با استرس  
کد ۲۲۶     ۶۴ صفحه

چاپ۳ 

آشنایی با فراموشی و آلزایمر
کد ۲۳۲     ۴۸ صفحه

چاپ۲ 

آشنایی با بیماری های روانی  
کد ۲۲۷     ۶۴ صفحه

چاپ۲ 

مهارت های زندگی




