
ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ زمستان و پاییز ٨۶

کتاب معرفی
مسئله طرح هنر

آی. ماریون براون، آی. استیون
والتر

بهزاد طباطبایی فر، طبیه برگردان:
نجف

فاطم انتشارات ناشر:
اول،١٣٩۶ چاپ: نوبت

نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

معلم یا ریاض استاد «اگر است: آمده کتاب جلد پشت معرف در
م توانید ونه چ که داد خواهد نشان شما به کتاب این هستید، مدرسه
برای واگرا تفکری درگیر را خود کالس دانش آموزان یا دانشجویان
ترغیب گروه فعالیت های انجام به را آنها نیز و کنید مسأله طرح
عمیق تر الیه ای به م خواهید و نیستید معلم یا استاد اگر حت کنید.
چشم اندازی کتاب این مطالعۀ برسید، ریاض مسائل درک و لذت از

گشود». خواهد شما روی پیش جدید

ریاض عاشقانه یادگیری

ویلیز جودی
حسین پور نیلوفرالسادات برگردان:
حسین پور مژده السادات و کاشان

کاشان
بیداران تب م انتشارات ناشر:

١٣٩۶ اول، چاپ: نوبت
نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

م دهد، نشان اعصاب علوم «تحقیقات است: آمده کتاب مقدمه در
وجود ارتباط بلندمدت حافظه و مشارکت یادگیری بردن، لذت بین
یادگیری برای شخص انگیزه و هدف دانش آموزان که زمان دارد.
م کنند کار سخت تر صورت این در باشند، داشته علم موضوع ی

« م دهند. نشان خود از بیشتری استقامت چالش ها انجام در و
عالقه مندی و جذب شیوه های کتاب این متعدد فصل های در

است. گرفته قرار مطالعه و بحث مورد ریاضیات به دانش آموزان

ریاض واژۀ هزار

آمار و ریاض واژه های مجموعه
فارس ادب و زبان فرهنگستان

نو ناشر:کاری
١٣٩۵ اول، چاپ: نوبت
نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

ریاض واژه گزین گروه مصوب واژه های مجموعه کتاب این
سال از آمار و ریاص حوزه های در فارس ادب و زبان فرهنگستان

است. حال به تا ١٣٧٩

حقیق ظهر تعیین و قبله یابی

محاسبه و مشاهده روش با
مصحف عبدالحسین

عسجدی غالمرضا مقدمه با
کریمیان زینب کوشش به

آبی نقره ناشر:
و بهار ششم، سال چاپ: نوبت

١٣٩۶ تابستان

است. مصحف عبدالحسین مرحوم آثار از ی نشر باز کتاب این
از آراسته ای  و پیراسته نسخه ایران» و اسالم علم «میراث فصلنامه
کرده منتشر خود شمار ه های از ی ضمیمۀ عنوان به را کتاب این

است.


