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عٌبٍیي ٍ هَضَعبت کتت پیـٌْبدی پشفشٍؽ ٍ ثِ سٍص دًیب ثشای تشجوِ
تشثیت ٍ آهَصؽ کَدکبى
تَجِ هْن  :هجلغ هٌذسج دس ػتَى تعشفِ کلیِ خذهبت ریل سا ؿبهل هیگشدد:
 .1خشیذ کتبة اسجیٌبل اص ػبیت آهبصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشػت ٍ ػشفصل هطبلت کتبة ٍ ثبصثیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلکیت حمَق هعٌَی کتبة ٍ ًبؿش
.2اًجبم تخصصی کلیِ کبسّبی ٍیشاػتبسی (هحتَایی ٍ ادثی  ،اًـبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب لطع هذ ًظش ؿوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتبة ثب تبییذ ًْبیی ؿوب
.3کلیِ اهَس ًـش کتبة ؿبهل اخز ؿبثک ثیي الوللی ) ٍ (ISBNثجت دس فْشػت ػبصهبى اػٌبد کتبثخبًِ هلی ایشاى (فیپب) ٍ اخز هجَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسؿبد ٍ چبح  22جلذ اص آى
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تعداد
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صفحات

خدمات

25.922.222

ػبلّب لجل کتبثی ثب ًبم «چطَس صحجت کٌین کِ ثچِّب گَؽ
کٌٌذ ٍ چطَس گَؽ کٌین کِ ثچِّب صحجت کٌٌذ» چبح ؿذ کِ
اص آى صهبى ساٌّوبی ٍالذیي ثشای تعبهل هَثشتش ثب فشصًذاًـبى ثَدُ
اػت .حبال طٍآًب فبثش ،فشصًذ اَدل فبثش ًَیؼٌذُی کتبة لجل ،ثِ
ّوشاُ جَلی کیٌگ کِ ّشکذام هتخصصی ػشؿٌبع دس سؿتِی
آهَصؽ ٍ پشٍسؽ کَدکبى ّؼتٌذ ثعذ اص ثشگضاسی کبسگبُّبی
آهَصؿی طی ػبلیبى هتوبدی تصوین گشفتٌذ تجشثیبتـبى سا سٍی
ّن ثگزاسًذ ٍ ایي کتبة سا ثٌَیؼٌذ.

ثعذ اص کتبة ثؼیبس هـَْس « 7عبدت هشدهبى هَثش» اػتیَى
کبٍی ثِ تحمیك ٍ ًگبسؽ ایي کتبة دس هَسد ًَجَاًبى
پشداخت .ثیؾ اص  5هیلیَى ًؼخِ چبپی اص ایي کتبة دس
ػشاػش دًیب ثِ فشٍؽ سفتِ اػت ،چشاکِ ساٌّوبیی ثؼیبس
جبهع ثشای صًذگی ًَجَاًبى اػت .ایي کتبة ًِ تٌْب ثشای
ًَجَاًبى کِ ثشای ٍالذیي ،هعلوبى ٍ توبهی کؼبًی کِ ثب
ًَجَاًبى ثشخَسد داسًذ ضشٍسی اػت.

نام مولف کتاب

سال انتشار

چطور با بچههای
کوچک صحبت کنیم تا
به ما گوش بدهند

Joanna
Faber

2217

432

هفت عادت نوجوانان
موثر

Sean Covey

2214

288

17.282.222

پرورش کودکان با
داستان

Paul Smith

2214

272

16.322.222

ایي کتبة تبثیشگزاس داػتبىّبیی ٍالعی اص ًتیجِی اًتخبةّب ٍ
تصویوبت افشاد دس صًذگیؿبى داسد کِ تبثیشی عویك ثش فشصًذ ؿوب
خَاّذ داؿت .ایي کتبة هجوَعِای اص  121داػتبى ٍالعی اص
ٍالذیي ٍ ثچِّبیـبى اص ػشتبػش دًیب اػت .داػتبىّبیی کِ گبُ
خٌذُداس ،گبُ ؿَکِکٌٌذُ ٍ حیشتآٍس ٍ گبُ غوگیي ٍلی ػشؿبس اص
دسعّبی صًذگی ثِ صثبى ػبدُ ثشا کَدکبى ّؼتٌذ.

چطور با بچههای
کوچک صحبت کنیم تا
به ما گوش بدهند

Adele Faber

2212

368

22.282.222

ایي کتبة اص کالػیکتشیي کتبةّب دس صهیٌِی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ
کَدکبى اػت کِ ػبلّب لجل چبح ؿذ ٍ لمت «کتبة همذع
ٍالذیي» سا اص آىِ خَد کشد .ایي کتبة دس ػبل  2212چبح هجذد
ؿذ.

آموزش و ارتباط با
کودکانی دارای رفتار
چالشساز

Kaye Otten

2211

336

22.162.222

ثب اػتفبدُ اص ایي کتبة هعلوبى لبدس خَاٌّذ ثَد دس استجبط ثب
ثچِّبیی کِ هـکل سفتبسی داسًذ ،آساهؾ خَد سا حفظ ًوَدُ ٍ
اثتکبس عول داؿتِ ثبؿٌذ تب آهَصؽ آًْب ٍ ػبیش داًؾآهَصاى کبسآتش
ؿَد .کتبة ثش اػبع تحمیمبت هعتجش ساُحلّبیی عولی ٍ کبسثشدی
ثشای هَاجِْ ثب ایي کَدکبى اسائِ هیکٌذ.
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تربیت فرزندان با عشق
و منطق

Foster Cline

2226

272

16.322.222

کتبثی پشفشٍؽ ٍ هـَْس دسثبسُ پشٍسؽ ٍ تشثیت کَدکبى کِ ثِ
ٍالذیي کوک هیکٌذ عالٍُثش سؿذ اعتوبدثًِفغ ٍ اًگیضُ
فشصًذؿبى ،اٍ سا ثشای همبثلِ ثب چبلؾّبی صًذگی آهبدُ کٌٌذ.
ٍالذیي ثبیذ ثیبهَصًذ چطَس ثبیذ تَأهبى حغ هؼئَلیتپزیشی دس
فشصًذؿبى سا سؿذ ثذٌّذ ٍ ثب چبلؾّبی ؿکلگیشی ؿخصیت اٍ
ثشخَسد کٌٌذ.
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