
عکس: زهـرا سینایی )راحیل(
طراح گرافیک:  زهره سـینایی





دربارة انتشارات صابرین

انتشارات صابرین در سال 1362 اولين اثر خود، قرآن كریم با خط عثمان طه، ترجمة مرحوم محمدكاظم معزي و 
فهارس القرآن مرحوم دكتر محمود رامیار را منتشر كرد.

فعاليت حرفه اي اين انتشارات از سال 1369 شکل گرفت و طي شش سال اول، كتاب هايي عمدتاً در حوزه هاي ادبيات كودك 
و نوجوان و كتب دانشگاهي منتشر شد. 

از سال 1375 انتشارات صابرين  بيشتر فعاليت خود را بر موضوعات روانشناسي تربيتي و خانواده و نيز ادبيات عرفاني متمركز كرد 
كه خوشبختانه به دليل نياز جامعه، آثار منتشر شده مورد استقبال خوانندگان قرار گرفت. حاصل اين تالش انتشار مجموعه هايي 

با عناوين زير است:
1- كليدهاي تربيت كودكان و نوجوانان 

2- كليدهاي آموزش كودكان و نوجوانان 
3- كليدهاي مشاوره

4- مهارت هاي زندگي براي كودكان
5- بازي و يادگيري 

6- كليدهاي همسران موفق
7- كليدهاي مديريت زندگي 

8- كليدهاي بازسازي زندگي پس از طالق
9- ادبيات عرفاني

اميد است اين انتشارات بتواند در آينده نيز با درك صحيح و جهت گيری درست، به مسئوليت فرهنگی خود در برابر جامعة آگاه 
و بالندة ايرانی عمل كند.





قرآن کریم
مترجم: محمد کاظم معزی

این مصحف شریف که به خط عثمان طه و در قطع جیبی به چاپ رسیده است؛ از جهت صحت کتابت، منطبق با قرائت عاصم 
به روایت حفص در معاونت نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن الکریم بررسی و تصحیح گردیده است. 





کلیدهای تربیت کـودکان و نوجوانان



سررسید حاملگی
آرلن آیزنبرگ، هایدی مرکف و سندی هاتاوی  * مترجم: صباح سلیمی

این سررسید یک دفتر یادداشت برای دوره بارداری ست و محلی برای پی گیری مالقات های با پزشک، آموزش والدین، رژیم 
غذایی، ثبت نتایج آزمایش ها و سوابق معاینات دوره بارداری، یادداشت اسامی مناسب برای نوزاد، نیازهای او، هدایای خویشاوندان 

و دوستان و نیز ثبت خاطرات دوران بارداری و زایمان است. 



آمادگي براي زایمان و مراقبت از نوزاد 
دکتر ویلیام سیرز  * مترجم: دکتر جواد میداني

این کتاب راهنماي مفیدي براي والدین جوان است و به آنها مي آموزد تا چگونه براي زایمان آماده شوند و با رفتار درست و منطبق 
با نیازهاي نوزاد، پیوند خوبي با وي برقرار کنند و آینده سالمي براي زندگي مشترك خود تدارك ببینند. 



فرهنگ نام ها
پیمان یاریان   

در این کتاب نام هاي رایج در جامعه، در حد توان جمع آوري شده و با استفاده از روش آوانگاري و نیز اشاره به منشأ و معناي 
نام ها در اختیار والدین قرار گرفته است. 



بهداشت کودک  
دکتر میریام استوپارد  * مترجم: دکتر حمید سورگي، دکتر ساسان واثق، دکتر محمدرضا شگرف نخعي 

در این کتاب  بیش از 80 نوع بیماري دوران کودکي براساس دستگاه هاي بدن، در فصل هاي جداگانه جاي داده شده اند. 
والدین به گونه اي منطقي، روشن و قدم به قدم به سوي مسیرهاي عملي احتمالي سوق داده مي شوند. در مواقعي که تماس 

با پزشک یا درخواست آمبوالنس اهمیت دارد، بر سرعت عمل تأکید شده است. 



کلیدهاي آرام کردن کودک ناآرام 
دکتر ویلیام سیرز  * مترجم: ربابه مرتضوي

این کتاب به روش هاي عملي در قبال مشکالت کودکان ناآرام مي پردازد و از والدین مي خواهد که به علت گریة کودك، رژیم 
غذایي، شرایط لباس ها و مشکالت جسمي او توجه کرده و راه هاي تسکین کودك را دریابند. 



چهل نكته کلیدي براي شیردادن به نوزاد
دکتر ویلیام سیرز و مارتا سیرز  * مترجم: دکتر جواد میداني

این کتاب در چهل فصل به چهل نکته کلیدي پیرامون شیردهي مي پردازد که آگاهي از 
آنها مشوق مادران در امر شیردهي و موجب دلبستگي عمیق، بین مادر و فرزند است. 



اولین غذاها 
دکتر میریام استوپارد  * مترجم: مرتضي کاشي زاده و دکتر رضا رادگودرزي 

این کتاب روش تهیه غذا براي کودکان با شکل ها و الگوهاي شادي بخش را همراه با تصاویر گوناگون به شما نشان مي دهد. 
این کار وقت و زحمت زیادي نمي خواهد اما موجب مي شود غذاها جذاب تر به نظر برسند. با استفاده از فهرست شکل هاي 

متنوع غذایي مي توانید کودکان خود را تشویق کنید تا از غذا خوردن لذت ببرند. 



ماساژ کودک
آلین هیث و نیكي بین بریج  * مترجم: ناهید آزادمنش 

حرکت هاي ماساژي براي کودکان از نوزادان نارس تا نوپاهاي پرجنب وجوش. 



کلیدهاي مراقبت از نوزاد از تولد تا یك سالگي
تكال اس. ني  * مترجم: زهرا جعفري 

این کتاب همه چیز دربارة اولین سال زندگي نوزاد، پیشنهادها و نصایحي در تمام موارد رشد فیزیکي، احساسي و اجتماعي او در 
اختیار والدین قرار مي دهد. در این راهنماي کامل، شما پاسخ هاي سریعي به تمام پرسش هاي دشوارتان خواهید یافت.



کلیدهاي رفتار با کودک یك ساله  
مگ زویبك   * مترجم: زهرا جعفري

در این کتاب یک متخصص مراقبت از کودکان به شرح چگونگي رشد و تغییراتي که کودك یک ساله پیدا مي کند، مي پردازد. 
همچنین دربارة رفتارهاي قابل پیش بیني ـ و گاهي دشوار و پرمسئولیت ـ در این مرحله از رشد کودکان، مطالبي خواهید آموخت.



قواعد تربیت کودک نوپا : روش های موثر برای کنترل خشم، غلبه بر چالش ها و کمك به رشد کودک شما 
آبری هارگیس   * مترجم: سعیده فراهانی 

فرزندپروري فرصتي برجسته و عالي براي رشد به عنوان یک انسان است. این کتاب در شکل گیري و حفظ رابطه همکاري با 
کودکتان و خوش گذراندن در این مسیر به شما کمک مي کند.



هیچ کودکي بي عیب نیست 
جیل ساوج و دکتر کیتی کوک  * مترجم: فاطمه آقامحمدی 

این کتاب به شما کمک مي کند والد موفقي شوید. نویسندگان، ژرف نگري و تجربیات منحصربه فرد خود را در این موضوع با 
شما در میان گذاشته اند. به فرزندان خود همان گونه که هستند، عشق بورزید.



کلیدهاي رفتار با کودک دوساله 
مگ زویبك  * مترجم: سارا رئیسي طوسي

با این دورة سخت و  دو سالگي هم براي شما و هم براي فرزندتان دوراني هیجان انگیز است. نویسنده شما را در رابطه 
دشوار راهنمایي مي کند. عالوه براین، پیشنهادهایي راهگشا و نکاتي مفید را بیان مي کند تا بتوانید از پس مشکالت رفتاري 

فرزندتان برآیید. 



کلیدهاي رفتار با کودک سه ساله 
دکتر سوزان اي. گاتلیب  * مترجم: زهرا جعفري

در این کتاب در مورد انضباط، روابط با اطرافیان و نیز برنامه هاي پیش از دبستان پیشنهادهایي مطرح مي شود و شما مي آموزید 
چگونه کودکي با اعتماد به نفس بیشتر و خالق تر پرورش دهید. 



کلیدهاي رفتار با کودک چهارساله کلیدهاي رفتار با کودک چهارساله 
مري واالس  * مترجم: مینا اخباريمري واالس  * مترجم: مینا اخباري آزادآزاد

این کتاب به موضوعاتي نظیر زبان، احساسات، قدرت تفکر، رشد حرکتي، رفتارها و روابط کودك چهارساله با دیگران مياین کتاب به موضوعاتي نظیر زبان، احساسات، قدرت تفکر، رشد حرکتي، رفتارها و روابط کودك چهارساله با دیگران مي پردازد. پردازد. 
همچنین توصیههمچنین توصیه هاي مهمي در زمینه نظم، ترس، خواب و روش مثبت گفتهاي مهمي در زمینه نظم، ترس، خواب و روش مثبت گفت وگو با کودك چهارساله را مطرح ميوگو با کودك چهارساله را مطرح مي کند.کند.



کلیدهاي رفتار با کودک پنج ساله 
دکتر مارتي وایت  * مترجم: اکرم کرمي 

رهنمودهاي این کتاب شما را یاري مي کند کودك خود را در زمینه هاي مختلف از جمله رشد شناختي، زباني، حرکتي، اجتماعي 
ـ عاطفي و خصوصیات فردي شخصیتي درك کنید. همچنین با ورود کودك پنج ساله تان به پیش دبستاني و فراگیري مهارت هاي 

جدید، چه انتظاراتي از او داشته باشید.



آموزش دستشویي رفتن به کودکان 
مگ زویبك  * مترجم: دکتر امیر شیرواني

نیز  و  شایع  و مشکالت  کرده  پیشنهاد  کودك  به  رفتن  دستشویي  آموختن  براي  را  مرحله  به  مرحله  راهکارهاي  حاضر  کتاب 
راه حل هاي مناسب آنها را به تفضیل بیان مي کند.  



کلیدهاي انتخاب مهد و پرستار کودک
دکتر استیوان آورباخ  * مترجم: مینا اخباري آزاد 

کتاب حاضر دربردارندة توصیه هاي عملي است که به نکات مهمي در انتخاب مهد و پرستار 
کودك در خانه مي پردازد. این کتاب شامل فهرست 

بازبیني شرایطي است که در انتخاب 
گزینة مناسب به شما کمک مي کند. 



بهترین کلیدهاي تغذیه براي کودک و نوجوان 
دکتر کارولین اي. مور، دکتر رابرت شولمن و میمي کر  

* مترجم: دکتر جواد میداني
این کتاب به برنامه هاي غذایي خوب، جدول هاي تغذیه، 
مخصوص  غذایي  نیازهاي  و  آماده  غذاهاي  راهنماي 

کودکان و نوجوانان مي پردازد.



آشپزي نوین برا ي کودکان 
بالندین مارکاده و دکتر هانري بوشه  * مترجم: دکتر افرا شكوهیان 

عادات خوب تغذیه را خیلي زود و از همان دوران کودکي باید مورد توجه قرار داد. غذاهایي که در این کتاب مالحظه مي کنید، 
غذاهاي متعادلي هستند که متناسب با سن کودك انتخاب شده اند. 



کلیدهاي پرورش فرزند شاد  
لیزا مك ُکرت * مترجم: منیره نادري  

این کتاب راهکارهایي را به پدران و مادران پیشنهاد مي کند که ضمن ایجاد نشاط در کودکان زیر دو سال، خود نیز لحظات شادي 
را با فرزندشان سپري کنند.



کلیدهاي پرورش فرزند شاد از 2 تا 4سالگي  
لیزا مك ُکرت  * مترجم: منیره نادري 

شما نمي توانید بدون اینکه با کودك نوپایتان ارتباطي عمیق و مؤثر برقرار کنید، او را به بهترین نحو ممکن پرورش دهید و زمینة 
خرسندي اش را فراهم کنید. به سخنان کودك خود گوش کنید و به او اعتماد کنید. هدف از طرح انواع پیشنهاد در این کتاب، 
استحکام بخشیدن به ارتباط والدین و فرزندان است، زیرا این ارتباط زیربناي خوشحالي کودك را در زمان حال و آینده فراهم مي کند.  



فرزند دوم، پیامدها و راه حلها 
دکتر مگ زویبك  * مترجم: دکتر جواد میداني  

تولد فرزند دوم آغاز دورة جدیدي از شادي ها و مشکالت در خانواده است. این کتاب نکات تخصصي و مفیدي را مي آموزد تا 
بتوانید محبت و توجه خود را هم زمان به هر دو کودك ابراز کنید و از پدر و مادر بودن لذت ببرید. 



کلیدهاي تربیتي براي والدین تك فرزند 
دکتر کارل پیكهارت  * مترجم: دکتر مسعود حاجي زاده   

این کتاب شامل نکات فشرده و ساده اي در زمینه فواید و مشکالت تک فرزندي است. 



کلیدهاي تربیت کودک مبتال  به سندرم دان 
مارلین تارگ بریل  * مترجم: اکرم کرمي  

کتاب حاضر توصیه هایي را به والدیِن کودکان مبتال به 
سندرم دان ارائه مي دهد تا آنها را در مواجهه با مشکالت جسمي، 

خواهر و برادرها، مسائل مالي، تحصیل، تفریح و سرگرمي، ورود به جامعه و انتخاب شغل فرزندشان یاري کند. 



کلیدهای رفتار با کودک مبتال به اوتیسم  * مارلین تارگ بریل  * مترجم: منیره نادری
در این کتاب آمده است که اوتیسم چیست و چگونه تشخیص داده می شود. این کتاب حاوی اطالعاتی برای والدین کودکان 
اوتیسمی می باشد و به آنان کمک می کند تا با مشکل اوتیسم فرزندشان روبرو شوند و احساسات فرزندشان را درك کنند. 
همچنین این کتاب، آنان را با چگونگی همکاری با روان درمانگرها و ارزیابی قواعد آموزشی، درمان ها و شیوه روان درمانی جدید 
آشنا می کند. به این صورت والدین می توانند به کودك کمک کنند تا توانایی های بالقوه خود را پرورش دهد و از آنها استفاده کند.



کلیدهاي برخورد با ترس در نوجوانان 
دکتر هانس مورشیتسكي  * مترجم: لي ال لفظي

والدین، مربیان و دیگر افرادي که با نوجوانان ارتباط دارند، با کمک این کتاب مي توانند خود را در وضعیتي قرار دهند که نوجوانان 
را در مواجهه با ترس و اضطراب بهتر درك کنند و به آنها یاري برسانند.  



کلیدهاي برخورد با مشكالت خواب کودکان 
دکتر سوزان اي. گاتلیب  * مترجم: اکرم کرمي  

در این کتاب دربارة برنامه خواب، محیط خواب، کابوس دیدن، بي خوابي، شب ادراري و مشکالت دیگر، رهنمودهایي براي والدین 
ارائه شده است. 



کلیدهاي رویارویي با بیماري حساسیت در کودکان و نوجوانان 
دکتر جودي لي بچمن  * مترجم : دکتر مسعود حاجي زاده

این کتاب اطالعاتي دربارة منابعي که باعث ایجاد حساسیت مي شوند، مانند گرد و غبار، حیوانات خانگي، کپک، غذاها و بعضي 
داروها در اختیار شما مي گذارد.  همچنین به شما مي آموزد که چگونه به منابع آلرژي زا در محیط خانه دست پیدا کنید و . . .



دستورات ایمنی و مراقبت از آسیب های کودکان
دکتر رابرت جی وینچی  * مترجم: دکتر شهریار نظری

این کتاب راهنمایی ست برای نحوه برخورد و انجام کمک های اولیه. در این اثر شما با آسیب های ورزشی، گزش حیوانات و 
حشرات، سوختگی، شکستگی، مسمومیت، گرمازدگی و نکات فراوان دیگری آشنا می شوید.



کلیدهاي مقابله با اضطراب در کودکان و نوجوانان  
دکتر کاتارینا ماناسیس  * مترجم: فرناز فرود 

این کتاب یک راهنماي کاربردي است که به والدین کمک مي کند اضطراب را در کودك خود تشخیص دهند و نیز راهکارهاي 
مناسب در زمینه چگونگي کمک به کودك در میان خانواده و در محیط مدرسه ارائه مي دهد.



کلیدهاي آموختن دربارة کودکان کم توجه و بیش فعال
دکتر لیندا سونا  * مترجم: ترانه بهبهاني

این کتاب شما را در تشخیص اختالل کمبود توجه و بیش فعالي در کودك تان راهنمایي مي کند. با استفاده از این کتاب شما 
مي توانید روش درمان را بیاموزید و در ایجاد تمرکز او را یاري کنید. 



کلیدهاي رویارویي با پدیده خشونت د رکودکان و نوجوانان 
دکتر باري اي. مكنامارا و فرانسین جي. مكنامارا  * مترجم: دکتر مسعود حاجي زاده 

در این کتاب، توصیه هاي ارزشمندي  دربارة خشونت و بایدها و نبایدها در رویارویي والدین و آموزگاران با این پدیده مطرح 
شده است.   



کلیدهاي پیشگیري و مقابله با اعتیاد در نوجوان و جوان 
دکترکارل پیكهارت  * مترجم: مسعود هومان 

این کتاب نحوة تشخیص نشانه هاي هشداردهندة مصرف مواد مخدر را بیان مي کند و مراحل کمک به نوجوان را براي جلوگیري 
از افتادن در دام اعتیاد ترسیم مي کند. 



کلیدهاي آموختن به کودکان دربارة خدا
دکتر ایریس یاب  * مترجم: دکتر مسعود حاجي زاده  

این کتاب حاوي رهنمودهایي براي برخورد با سؤاالت کودکان دربارة خداست. نویسندة کتاب که داراي دکتراي آموزش 
مي باشد پیشنهاداتي براي رشد معنوي کودکان در عصر حاضر ارائه مي دهد.  



کلیدهاي کمك به کودک براي برخورد با مرگ عزیزان 
دکتر َدن شافر و کریستین لیونز  * مترجم: اکرم کرمي

کتاب حاضر برداشت کودکان از مرگ، سردرگمي و غم، پشت سر گذاشتن اندوه، مراسم تدفین و خداحافظي، در میان گذاشتن 
مرگ با کودکان عقب افتاده و تجربه اي شخصي از تربیت کودك در بحبوحة آسیب رواني را مورد بررسي قرار مي دهد.



کلیدهاي تخلیه هیجاني در کودکان  
دکتر سپیده خلیلي   

این کتاب با ارائه اطالعاتي قابل فهم و کاربردي، دورة آموزشي دوازده جلسه اي تخلیة هیجاني، داستان هاي تخلیة هیجاني و 
سفرهاي خیالي، به رفع مشکالت والدین و مربیان کمک مي کند. راهکارهاي این کتاب هم براي بزرگساالن و هم کودکان و 

نوجوانان توصیه مي شود.



کلیدهاي پرورش کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه
دکتر باري اي. مك نامارا و فرانسین جي. مك نامارا  * مترجم: فریبا مقدم  

پرورش فرزند مبتال به اختالل کمبود توجه، چالش هاي بسیاري را به همراه دارد. در این کتاب خواهید آموخت که چگونه با 
مدرسه فرزندتان همکاري کنید، به طور مؤثري رفتار فرزندتان را مدیریت کنید و مدافع فرزند خود باشید.  



کلیدهاي تربیت کودک حرف شنو    
الیزابت پنتلي  * مترجم: ویدا لطفي  

این کتاب سرشار از ایده هاي کاربردي و هدف مند براي خانواده هاست. با ابزارها و مهارت هاي ارائه شده در این کتاب مي توانید 
به هدف خود که پرورش کودکي شاد، با اعتمادبه نفس باال و منظم است، دست یابید. 



کلیدهاي تربیت فرزند قدرشناس    
امی مك کریدی  * مترجم: اکرم کرمی  

امی مک کریدی با نگارش هوشمندانه و الهام بخش خود برای توانمندسازی فرزندان راهکارهای مؤثری ارائه می کند که تجربه 
درستی آنها را به اثبات رسانده است. این راهکارها در عین حال که شفقت و قدرشناسی را به فرزندان می آموزد، از نازپروردگی و 

لوس شدن آنها جلوگیری می کند.



کلیدهاي عادت دادن فرزند به کار در خانه 
باني رانیان مك کلو و سوزان واکر مانسون  * مترجم: زهرا جعفري  

401 روش ساده و مؤثر براي عادت دادن فرزند به کار در خانه، به گونه اي که آنان را در آینده به 
بزرگساالني متکي به خود و مسئول تبدیل کند. 



رشد والدین همراه با فرزندان   
الین شوئن  * مترجم: فرناز فرود 

موضوع این کتاب شیوة پرورش فرزندان نیست، بلکه شیوة چگونه بزرگ کردن فرزندان، شیوة برخورد، رفتار، شخصیت، هدف ها و 
نگرشمان دربارة خودمان و جهان را با ظرافت و یا به نحو شگفت انگیزي، آگاهانه یا ناآگاهانه تغییر مي دهد؛ موضوع این است که 

چگونه بزرگ کردن فرزند، موجب رشدمان مي شود تا در نتیجة این فرآیند بلوغ بتوانیم رشد فرزندانمان را بهتر هدایت کنیم.  



راهنماي بهبود روابط خواهر و برادرها
پت اسپانگین و ویكتوریا ریچاردسون  * مترجم: سارا رئیسي طوسي

این کتاب به شما کمک مي کند تا فراز و نشیب هاي رابطة منحصر به فرد خواهر و برادرها را درك کنید. برخي از موضوعات 
مورد بررسي عبارتند از: فاصله سني فرزندان، شکایت بچه ها از بي عدالتي والدین، حسادت و رقابت، دعوا و درگیري، برقراري 

پیوند بین فرزندان و . . . 



کلیدهاي رفتار با دوقلوها 
کارن کرکف گرومادا و مري سي. هرلبرت  * مترجم: آزیتا قدسي راثي 

این کتاب پاسخ به سؤاالتي است در مورد زایمان و تغذیه و نیز اطالعاتي در مورد هماهنگي خانواده، 
فرآیندهاي مختلف همبستگي در خانواده، مسائل مربوط به فردیت کودکان و روابط متغیر دوقلوها طي 

سال هاي رشد. 



کلیدهاي کشف و پرورش استعداد در کودکان   
دکتر ُدن وینهاوس  * مترجم: اکرم قیطاسي 

این کتاب براي تمام والدین نوشته شده است تا به بچه هایشان کمک کنند با استفاده از حداکثر قابلیت خود زندگي کنند و آنچه را 
که بالقوه در کودکان وجود دارد فعال کنند. اما این به معناي آن نیست که مي خواهیم از بچه هایمان افرادي تیزهوش یا نابغه بسازیم. 



کلیدهاي پرورش خالقیت هنري در کودکان و نوجوانان 
سوزان استرایكر و سالي وارنر  * مترجم: اکرم قیطاسي  * پیشگفتار: دکتر مرتضي گودرزي )دیباج(

کتابي جامع، در مورد ارزش و تأثیر هنر بر کودکان و نوجوانان که روش هایي کاربردي و ساده را با استفاده از ابزار هنر، 
براي تقویت خالقیت در آنها ارائه مي دهد. 



اصول کارکرد مغز در کودکان  
دکتر جان مدینا  * مترجم: دکتر شهریار نظري  

کتاب اصول کارکرد مغز در کودکان براي بچه هاي صفر تا پنج سال طراحي شده است و به ما نشان مي دهد که مغز واقعًا 
چگونه کار مي کند و چرا باید در مدارس مان تغییراتي ایجاد کنیم. این کتاب پلي است بین آنچه دانشمندان مي دانند و 

والدین انجام مي دهند. 



کلیدهای پرورش تفكر در کودکان و نوجوانان 
دکتر میرنا. بی شور  * مترجم: فرناز فرود

این کتاب با آموزش مهارت حل مشکل، پویایی فکر و اندیشه را در خانواده شما به ارمغان می آورد.



کلیدهای پرورش تفكر در کودکان 8 تا 12 سال 
دکتر میرنا. بی شور و روبرتا ایزرائیلف  * مترجم: منیره نادری

»روش حل مشکل« نه تنها به کودکان کمک می کند تا بهتر بیندیشند، بلکه باعث بهبود ارتباطات، اعتماد و اطمینان می شود و 
هر دوی والدین و کودکان را دارای اعتماد به نفس بیشتری می کند.



کودک و رشدشتابزده
دکتر دیوید الكایند  * مترجم: سحر مقصودی

طی دهه های اخیر، زندگی کودکان تغییرات زیادی کرده است که این روند همچنان ادامه دارد. از بسیاری جهات، فناوری های 
نوین این تحوالت را در دوره کودکی به وجود آورده اند که همیشه سمت و سوی مثبت نداشته است.



کلیدهاي رویارویي با مشكالت رفتاري کودکان 
الینور سیگل و لیندا سیگل  * مترجم: دکتر مسعود حاجي زاده

نویسندگان این کتاب به مشکالتي که از سنین نوزادي تا 5 سالگي معمواًل براي کودکان پیش مي آید، مي پردازند و راه حل هایي 
در مورد نحوة برخورد با آنها ارائه مي دهند. 



کلیدهاي برخورد با لكنت زبان در کودکان
پاتریشیا ام. تریبر  * مترجم: اکرم کرمي

توصیه هاي تخصصي این کتاب همراه با یافته هاي پژوهشي اخیر به شما کمک مي کند تا مشکل لکنت زبان فرزندتان را 
درك و در جهت مقابله با آن اقدام کنید. عالوه بر این مي توانید ناراحتي و اضطراب او را در خانه و مدرسه تشخیص دهید و 

در جهت تخفیف آن بکوشید.



کلیدهاي آموزش و مراقبت از سالمت جنسي در کودکان و نوجوانان 
دکتر کریستال دفریتاس  * مترجم: سارا رئیسي طوسي  * پیشگفتار: دکتر عبدالعظیم کریمي 

در این کتاب آنچه که بچه ها باید در زمینة جنسیت در تمامي مراحل رشدشان بدانند، همراه با پاسخ ها و توصیه هایي در مورد 
سؤاالت مهم مربوط به جنسیت ارائه شده است. 



کودک و حد و مرزهایش   
دکتر هنري کالود  و دکتر جان تاون سند  * مترجم: دکتر مینا اخباري آزاد

خواندن این کتاب به شما کمک مي کند تا در مسیر رشد فرزندان خود و پرورش حس مسئولیت پذیري در آنان در قبال رفتارها، نگرش ها 
و عواطف شان گام بردارید. نویسندگان این کتاب شما را با چگونگي و بایدها و نبایدهاي شکل گیري ویژگي هاي شخصیتي فرزندتان 

آشنا خواهند کرد، آن چیزهایي که او را به سوي تعادل، مؤثر بودن و تحقق اهداف خویش در زندگي بزرگسالي هدایت خواهد کرد.



والد آرام کودک شاد
دکتر لورا مارکهام  * مترجم: آناهیتا یاراحمدی 

این کتاب به ما نشان می دهد چطور می توانیم روح و روانمان را غنی کنیم و بهترین خودمان را به فرزندانمان ارائه دهیم.



چرا جنسیت مهم است
دکتر لئونارد ساکس  * مترجم: سعیده فراهانی

نداشتن شناخت و احترام نگذاشتن به تفاوت های جنسیتی در فرایند رشد کودك، آسیب های زیادی به آن ها وارد می کند.
این کتاب با تعدادي از تحقیقات جدید و حیرت انگیز شروع شده که تفاوت هاي بزرگ جنسیتي در زمینه توانایي هایي مانند 
بویایي، شنوایي و بینایي را نشان مي دهد و تفاوت میان دخترها و پسرها را از نظر تمایل به خطرپذیري و خشونت بررسي می کند.



کلیدهاي پرورش هوش عاطفي در کودکان و نوجوانان
دکتر جان گاتمن و دکتر جون دکلر  * مترجم: فرناز فرود

این کتاب که براي والدین نوشته شده است، پیوند عمیقي بین والد و فرزند ایجاد مي کند و در پرورش نسلي سالم، باعاطفه و 
موفق سهم به سزایي خواهد داشت. 



کلیدهاي پرورش هوش اخالقي در کودکان و نوجوانان
دکتر میشل بُربا  * مترجم: فرناز فرود

نویسنده به هفت فضیلت اساسي اشاره مي کند که پایه هاي اخالق و انسانیت هستند و عبارتند از همدلي، وجدان، خویشتن داري، 
احترام به دیگران، مهرباني، بردباري و انصاف. او نقش خانواده را در پرورش فرزندان بر اساس این فضائل بسیار مهم مي داند.



کلیدهاي پرورش هوش اجتماعي در کودکان و نوجوانان  
کتي کوهن  * مترجم: اشرف راضي 

بررسي افراد موفق نشان مي دهد که مهارت هاي اجتماعي خوب و نه نمرات باال است که 
با موفقیت آتي کودکان ارتباط قدرتمندي دارد. کتاب حاضر برنامه اي را مطرح مي کند که 

مي تواند در خانه توسط والدین آموزش داده شود.



کلیدهاي پرورش مهارت دوست یابي در کودکان و نوجوانان  
دکتر میشل بُربا  * مترجم: اکرم قیطاسي 

این کتاب به والدین نشان مي دهد که چگونه مهارت هاي ضروري دوست یابي، حفظ دوستان و همینطور مهارت هایي را که 
فرزندانشان براي حفظ خود در مقابل فشارهاي اجتماعي همساالن نیاز دارند به آنها آموزش دهند.



کلیدهاي گفتن و شنیدن با کودکان و نوجوانان 
آدل فابر و الین مازلیش  * مترجم: زهرا جعفري

این کتاب به شما کمک مي کند تا خود و فرزندتان را بهتر بشناسید و با وي ارتباطي مؤثر و همراه با احترام و درك متقابل برقرار کنید. 



پاسخ به والدین  
دکتر سیما فردوسي   

این کتاب به طرح رایج ترین مسائل مربوط به تربیت فرزند پرداخته است. این مطالب که غالبًا به صورت پرسش و پاسخ هستند، 
در قالب نکاتي کاماًل کاربردي و با نگاهي بومي و با توجه به سنت خانوادة ایراني مطرح شده اند و بر اساس تجربیات ارزشمند 

سال ها مشاوره، تحقیق، تدریس و مادري کردن مؤلف به دست آمده اند. 



روشي متفاوت در تربیت فرزند   
پو برانسن و اشلي ِمریَمن  * مترجم: دکتر اشرف راضی  

بدیهي  در مورد کودکان  از فرضیاتي که  بسیاري  داد  نشان خواهد  روانشناسي کودك،  از علم جدید  استفاده  با  این کتاب 
مي پنداریم دیگر چندان قابل اعتماد نیستند. فرضیات غلط منجر به اتخاذ شیوه هاي تربیتي نادرست شده است و بر نحوة تفکر 

ما نسبت به کودکان، تفسیر رفتار آنها و نحوة تعامل با آنها نیز اثري منفي داشته است. 



10 روز تا داشتن کودکی سازگارتر و آرام تر
دکتر جفری برنشتاین  * مترجم: دکتر ویدا لطفی

این کتاب برای هر پدر و مادر ناکامی شرح می دهد چه چیزی سبب ستیزه جویی در کودکان می شود و شما چگونه می توانید 
رفتارشان را بدون توسل به فریاد تغییر دهید و تنها با صرف دقایقی در طول روز، مرحله به مرحله رابطه خود را ارتقاء بخشید. 



کلیدهاي پرورش مهارت هاي اساسي زندگي در کودکان و نوجوانان 
دکتر دروتي ریچ  * مترجم: اکرم قیطاسي  * پیشگفتار: دکتر سیما فردوسي  

اعتماد به نفس، انگیزه، تالش، مسئولیت پذیري، پشتکار، توجه به دیگران، کار گروهي، عقل سلیم، حل مشکالت و تمرکز مهارت هاي 
اساسي و مهمي هستند که در موفقیت کودکان و نوجوانان نقش بسزایي دارند و در این کتاب به آنها پرداخته شده است. 



کلیدهاي پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان
گلن استنهاوس  * مترجم: ناهید آزادمنش  

اگر مي خواهید فرزنداني داشته باشید که در ناهمواري هاي زندگي اعتماد به نفس خود را از دست ندهند، باید پایه هاي عزت 
نفس را از کودکي در آنان محکم کنید. در این کتاب خطرهایي که در راه اعتماد به نفس کودك و نوجوان وجود دارد، براي 

والدین و مربیان بازگو شده است. 



رشد بدن دختران در دوره بلوغ * والری لی شفر، کارا ناترسون  * مترجم: محمدعلی شیخ علیان   
اگر شما از تغییرات بدن خود تعجب کرده اید، باید گفت که تنها نیستید! میلیون ها دختر هشت تا ده ساله هم احساس کنونی 
شما را داشته اند و برای توصیه های درست به این کتاب روی آورده اند. این کتاب راهنما به پرسش های شما از مراقبت از مو 
گرفته تا تغذیه سالم، نفس بدبو تا سینه بند و چرخه قاعدگی تا جوش صورت و موضوعات دیگر پاسخ می دهد. این کتاب با 
توجه به رهنمودهای عملی و نکات واقعی کارشناسان، به شما کمک می کند تا درباره تغییرات بدن خود نکات جالبی را بیاموزید.



رشد بدن پسران در دوره ی بلوغ * کلی دانهام  * مترجم: محمدعلی شیخ علیان   
هر آنچه پسران باید برای رشد خود بدانند! این کتاب به چند موضوع اشاره دارد. بدن در حال تغییر شما: دوره بلوغ و معنایی که برای 
بدن در حال رشد شما دارد. روابط در حال تغییر شما: راهنمای شما برای مراقبت و حفظ والدین، خواهرها و برادرها، دوستان، معلم ها 
و مربی هاست. زندگی در حال تغییر شما: در این مرحله از زندگی دنیای جدیدی، از نحوه لباس پوشیدن برای موفقیت گرفته تا ایمنی 

در اینترنت، انتخاب غذاهای بهتر تا نحوه ی برخورد با بچه های قلدر)در دنیای واقعی و مجازی(، پیش روی شماست.



ترتیب تولد و پرورش فرزند
مری واالس  * مترجم: فاطمه آقامحمدی   

ترتیب تولد تاثیر عمده ای بر تجربیات عاطفی روزانه کودکان، رشد آنها، روابط بین فردی و عملکرد تحصیلی آنها دارد. فرزند
بزرگتر، وسطی و کوچکتر، دوقلوها و حتی تک فرزندها همه، مسائل مربوط به تربیت تولد خود را دارند که والدین باید از آنها

آگاه باشند. توصیه های این کتاب، والدین را قادر خواهد ساخت مشکالت ایجاد شده مرتبط با تربیت تولد را رفع کنند.



کلیدهاي تربیت و رشد دختران    
جیسال پروشف و استیو بیدالف  * مترجم: حسان صادقي 

این کتاب با روش هاي درست تربیتي، شما را در ایجاد یک زندگي شاد و موفق براي دخترتان یاري مي کند و با چگونگي 
پرورش جسمي و عاطفي دختران، تفاوت هاي آنها با پسران، نقش پدر در زندگي دختران و ... آشنا مي سازد.



پرورش فرزند با داستان های سازنده:
پل اسمیت  * مترجم: گیتا شیخ االسالمی   

این کتاب شامل 101 داستان از افرادی در هر پست و مقام از سراسر جهان است که به شما کمک می کنند تا آن کسی که هستید 
و آن کسی که می خواهید بشوید در شما شکل بگیرد. این داستان ها را با فرزندانتان در میان بگذارید و درباره آنها با هم بحث کنید. 

خواهید دید فرزندانتان به گونه ای بزرگ می شوند که به آنها افتخار خواهید کرد.



کلیدهای رفتار با کودک سرسخت:
رابرت مكنزی  * مترجم: فرناز فرود   

دکتر رابرت مکنزی گزینه ای نشاط بخش، جایگزین دو روش افراطی 
نیز  و  مادرها  و  پدر  می کند.  ارائه  آسان گیری  و  تنبیه گرایی  غیرموثر 
اثبات شده ای پی می برند که کودك سرسخت را  آموزگارها به روش 

برانگیزند و به او رفتار مناسب را به شیوه ای موثر یاد دهند.



چگونه به کودک خود ))نه(( بگوییم  
دکتر ویل ویلكاف  * مترجم: زهرا جعفري

آموختن ))نه یعني نه(( به فرزندتان، اولین قدم حیاتي براي نظم بخشیدن به رفتار او و در واقع اساسي ترین کلید موفقیت در 
پرورش فرزند است.



والدین، قطعاً تأثیرگذارند 
میشل بُربا  * مترجم: ستاره بابایي 

میداني  ابزارهاي  و  واقعي  زندگي  از  مثال هایي  عملي،  پیشنهادهاي  مرحله به مرحله،  توصیه هاي  تأثیرگذارند((  قطعًا  ))والدین، 

آزمون شده را در اختیار هر پدر، مادر و معلمي مي گذارد که موفقیت فرزندان شان را مي خواهند. این کتاب به هشت مهارت ضروري 
مي پردازد: اعتمادبه نفس، خودآگاهي، برقراري ارتباط، حل مشکالت، کنار آمدن با دیگران، هدف گذاري، پشتکار و همدلي.



کلیدهاي تربیت فرزند در خانواده هاي تك سرپرست
دکتر کارل پیك هارت  * مترجم: سارا رئیسي طوسي

یک کارشناس براي والدیني که از همسر خود جدا شده اند و به تنهایي عهده دار تربیت فرزند خود هستند، مطالبي را مطرح و 
توصیه هایي را ارائه مي کند. در این کتاب به والدین تک سرپرست براي بهبود شرایط شان راهکارهایي داده شده و بر اهمیت 

استفاده از کمک دیگران تأکید شده است. 



نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
دکتر ویلیام سیرز    
* مترجم: شرف الدین شرفي   
این کتاب راهنمایي هایي را در تمام 
جنبه هاي وظایف پدري، 
از همکاري در زایمان تا همکاري

 با مادر در مراقبت و تربیت کودك 
ارائه مي دهد. مهم تر اینکه کتاب، 
چشم اندازهایي براي لذت بردن 
از پدر بودن را نمایان مي سازد.



کلیدهاي برخورد با ناتواني در یادگیري
دکتر باري اي. مك نامارا و فرانسین جي. مك نامارا  * مترجم: ترانه بهبهاني

این کتاب روش هاي کاربردي براي والدیني که فرزندان شان دچار ناتواني در یادگیري هستند ارائه مي کند. همچنین روش هاي 
آموزش ویژه، نحوة برخورد با فرزنداِن داراي مشکل ناتواني در یادگیري در خانه و مشارکت دادن آنها در فعالیت هاي اجتماعي 

را توضیح مي دهد. 



کلیدهاي پرورش کودک تیزهوش
دکتر سیلویا ریم  * مترجم: مینا اخباري آزاد 

توصیه هایي دربارة شناخت فرزند تیزهوش، برنامه ریزي براي تحصیالت او از دورة پیش از دبستان تا دانشگاه و نیز موضوعاتي 
نظیر: تصمیم گیري دربارة تحصیل جهشي، برخورد با موفقیت ها و عدم موفقیت ها، اهمیت تأمین هماهنگي روحي فرزندتان در 

مدرسه و در میان دوستان، خانواده و . . .



کلیدهاي پرورش احساس امنیت در کودکان ونوجوانان 
استنلي گرین اسپن  * مترجم: اکرم کرمي

این کتاب به ما مي آموزد که چگونه به فرزندانمان کمک کنیم تا به احساس امنیت و اعتماد به نفس در دنیاي پرتحول کنوني 
دست پیدا کنند. 



والدین هشیار     
شفالي ساباري  * مترجم: اکرم کرمي 

کتاب حاضر با تأکید بر چالش هاي طبیعي فرزندپروري تصدیق مي کند که هر یک از ما سعي مي کنیم بهترین والدي باشیم 
که مي توانیم. هدف ما این است که نشان دهیم چگونه مي توان درس هاي عاطفي و معنوي نهفته در مسیر فرزندپروري را 

بیرون کشید، روي آن سرمایه گذاري کرد و از رهگذر تحول و هشیاري به شیوه اي مؤثر در تربیت دست یافت.



كلیدهای كشف و پرورش هشت هوش در كودكان 
كیتی كوک  * مترجم: الهام محمدپور 

طبيعت و تربيت به همراه يکديگر تعيين می كنند كه كودك شما به كدام هوش گرايش بيشتری دارد. اينجاست كه عالئق باعث پديدار 
شدن توانمندی ها می شود.



۸ چیز كه هر دختر به ان نیاز دارد ) تا توانمند  و مستقل شود(
استیو بیدالف  * مترجم: نسیم صدیق

اين كتاب بهترين اطالعات را به شما می دهد تا برای دختر خودتان و دوستانش و برای دختر خواهر يا برادرتان و برای نوه های مونث تان  
و ...بهترين روش های فرزند پروری را انتخاب كنيد.



تربیت بدون فریاد
هال ادوارد رانکل  * مترجم: اكرم كرمي

با پياده كردن اصول اين كتاب در زندگي خود، روابط شما و فرزندتان چنان مي شود كه همواره در آرزوي آن به سر مي بُرديد. اين روابط 
قرين شادي، همکاري، توازن و از همه مهم تر احترام متقابل خواهد بود. در واقع آرامش آنقدر هم كه فکر مي كنيد از خانوادة شما دور نيست. 



انضباط بدون گریه 
الیزابت پنتلي  * مترجم: اكرم كرمي 

خواندن اين كتاب، براي همة والدين و مراقبان كودكان خردسال ضروري است. اگر در پي ابزاري قابل فهم، مؤثر و تربيتي براي 
پرورش فرزنداني خوب و منضبط هستيد، اين كتاب راهنماي شما خواهد بود.



کلیدهاي موفقیت پدر ناتني
دکتر کارل پیكهارت  * مترجم: آزیتا قدسي راثي 

در این کتاب راهنمایي هایي کاربردي و منطقي براي کمک به پدران ناتني در جهت روان ساختن نقش آنها ارائه شده است. 
نویسنده بر این نکته تأکید دارد که چگونه پدران ناتني باید تفکرات رؤیایي را با توقعات واقع بینانه جایگزین کنند. 



کلیدهاي موفقیت مادر ناتني  
فیلیپا گرین مالفورد  * مترجم: اکرم قیطاسي

در این کتاب پیشنهادهایي براي دستیابي به هماهنگي در خانواده هاي ناتني ارائه شده است. همچنین روش هایي براي ایجاد 
ارتباط در خانواده و اجتناب از سوءتفاهم بین شما و فرزندان ناتني تان و بین شما و همسرتان توصیه شده است. 



کلیدهاي آموختن آداب اجتماعي به کودکان و نوجوانان 
شریل اِبِرلي  * مترجم: ترانه بهبهاني

اگر مي خواهیم فرزنداني با اعتمادبه نفس و متین داشته باشیم، باید قوانین و آداب اجتماعي را به آنها بیاموزیم. دانستن رفتار 
صحیح نویددهندة آمادگي آنها براي شروع زندگي است.



کلیدهاي رفتار با نوجوانان 
دکتر دن فونتنل  * مترجم: مسعود حاجي زاده و اکرم قیطاسي

این کتاب شامل توصیه هایي در مورد نحوة برخورد با رفتارهاي ویژة نوجوانان و مشکالت آنهاست. شما نحوة برقراري ارتباطي 
نزدیک و مؤثر با فرزندتان را خواهید آموخت. 



کلیدهاي شناخت و رفتار با دخترها 
دکتر نانسي اسنایدرمن و پگ استریپ  * مترجم: اکرم کرمي  

این کتاب شامل راهنمایي هاي کاربردي، مطمئن و ضروري براي پرورش دختران نوجوان است و حاوي توصیه هاي هوشمندانه در 
مورد موفقیت مادران و دخترانـ  چه به صورت فردي و چه در کنار یکدیگرـ  طي سال هاي نوجواني است. 



کلیدهاي تربیت و رفتار با پسرها  
استیو بیدالف  * مترجم: اکرم قیطاسي  

این کتاب به ما مي آموزد چگونه  پسرهایي شاد، با اعتماد به نفس و مهربان پرورش دهیم، مادران چگونه زندگي و عشق را 
به پسرانشان بیاموزند و پنج کار مهمي که پدران مي توانند انجام دهند.



راهنماي کامل تربیت کودک
الیزابت پنتلي  * مترجم: اکرم قیطاسي 

رفتاري  مسائل  از  بسیاري  براي  مناسب  پاسخ هاي  یافتن  در جهت  شما  به  کمک  کودك،  تربیت  کامل  راهنماي  هدف 
کودکتان است که به صورت روزمره با آن مواجه مي شوید. در این کتاب مرجع، گزینه ها و روش هاي متعددي وجود دارد 

که به شما کمک مي کند در پرورش فرزندتان نگرشي منطقي داشته باشید. 



راهنماي کامل والدین )1(  
دکتر رابین گلِداستین و َجنت گاالنت  * مترجم: دکتر مینا اخباري آزاد

والدین مي توانند پاسخ بسیاري از سؤاالت خود را در این کتاب پیدا کنند. این پاسخ ها به روشي متفکرانه و متعادل 
به والدین اجازه مي دهند راه حلي را که براي آنها و خانواده شان 
تأثیرگذارتر است، انتخاب کنند. در جلد اول، به مسائل و نیازهاي 

کودکان، تا پنج سالگي پرداخته شده است.



راهنماي کامل والدین )2(  
دکتر رابین گلِداستین و َجنت گاالنت  * مترجم: دکتر مینا اخباري آزاد

والدین مي توانند پاسخ بسیاري از سؤاالت خود را در این کتاب پیدا کنند. این پاسخ ها به روشي متفکرانه و متعادل 
به والدین اجازه مي دهند راه حلي را که براي آنها و خانواده شان تأثیرگذارتر است، انتخاب کنند. 

در جلد دوم، به مسائل و نیازهاي کودکاِن شش تا نه سال 
پرداخته شده است.



راهنماي کامل والدین )3(  
دکتر رابین گلِداستین و َجنت گاالنت  * مترجم: دکتر مینا اخباري آزاد

والدین مي توانند پاسخ بسیاري از سؤاالت خود را در این کتاب پیدا کنند. این پاسخ ها به روشي متفکرانه و متعادل 
به والدین اجازه مي دهند راه حلي را که براي آنها و خانواده شان تأثیرگذارتر است، انتخاب کنند. 

در جلد سوم، به مسائل و نیازهاي کودکاِن ده تا سیزده سال 
پرداخته شده است.



نقش بازی در رشد کودک
دكتر دیوید الکایند  * مترجم: نسیم صدیق

بازی چیزی فراتر از سرگرمی و هیجان است. بازی روش کودك برای یادگیری درباره ی دنیا، خودش و هم بازی هایش است.



فرزند پروري بدون شرط
اَلفی ُكهن  * مترجم: دكتر كامیار سنایی

نویسنده از والدین مي خواهد فرض هاي اساسي تربیتي خود را مورد سوال قرار دهند و در عین حال با ارائه راهکارهاي فراوان، 
والدین را از کار کردن براي کودك به سوي کار کردن با کودك سوق مي دهد. عالوه بر این والدین یاد مي گیرند که چگونه 

تشویق کنند تا فرزندانشان به صورت فردي مسئول، سالم و مهربان بار آیند.



اصول کارکرد مغز در نوجوانان
جان مدینا  * مترجم: دکتر شهریار نظری

دوران نوجواني دوره اي ناشناخته براي والدین، معلمان و حتي خود نوجوانان است، دوره اي پر از سرکشي، نافرماني و رفتار 
پیش بیني نشده و در عین حال دوره اي که معموال با افت درسي همراه است. امید است این کتاب با کمک علوم و مطالعات 

مربوط به مغز و استدالل هاي محکم علمي به شما کمک کند تا با تار و پود رشد مغزي نوجوانان آشنا شوید.



پسرت تنبل نیست
دکتر آدام پرایس  * مترجم: الهام کرمانی

این کتاب به شما کمک می کند تا همان طور که پسر شما بزرگ تر می شود، اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کند و مسئولیت 
آینده خودش را بیش از پیش می پذیرد، به دوست و همراه او تبدیل شوید.



کلیدهاي پرورش فرزندان امیدوار و موفق
دکتر دایان مك درُمت و دکتر سي.آر اسنیدر  * مترجم: فرناز فرود 

امید اساس موفقیت در زندگي است. امید به هدف و اراده و 
تالش نیاز دارد. این کتاب مي کوشد به والدین نشان دهد 

که چگونه تفکر پرامید را در فرزندان خود تقویت کنند. 



کلیدهاي پرورش عاطفه در پسرها    
دکتر َدن کیندلن و دکتر مایكل تامپسون 

مترجم: دکتر مینا اخباري آزاد  
مطالعة این کتاب ما را با روحیة ماهیتًا 

پر رمز و راز پسرها، که همچون سرزمیني 
اسرارآمیز است، آشنا مي سازد. همة والدین، 
آموزگاران یا هر کسي که مي خواهد پسرها 

را بزرگ کند و پرورش دهد، باید
 این کتاب را مطالعه کند.



کلیدهاي پرورش کودک مهربان  * آموزش مهربانی به فرزندان
دکتر توماس لیكونا   * مترجم:  اناهیتا یاراحمدي

این کتاب درباره مهربانی است. چگونه آن را به فرزندان خود آموزش دهید. در خانه تقویتش کنید و آن را فراتر از خانواده 
خود بسط دهید. 



کلیدهای آموزش کودکان و نوجوانان 
و کلیدهای مشاوره



50 روش ساده براي عالقه مند کردن فرزند به ریاضي
کتي اِي. زاهلر  * مترجم: محمدحسین حیدریان 

50 فعالیت ساده براي والدین و فرزندان که به بچه ها کمک مي کند تا ابد عاشق ریاضیات شوند. هر فعالیت دستورالعمل ساده اي 
دارد و مي گوید که چگونه در زندگي روزمرة خود کاربرد ریاضي را پیدا کنید و چگونه فرزندتان را براي دانستن بیشتر تشویق کنید.



50 روش ساده براي عالقه مند کردن فرزند به علوم تجربي
دکتر ماریون اِي. بریسك  * مترجم: سارا رئیسي طوسي

در این کتاب 50 فعالیت ساده پیشنهاد شده است که به بچه ها کمک مي کند تا ابد به علوم و محیط زیست عالقه مند شوند. 



50 روش ساده براي عالقه مند کردن فرزند به مطالعه  
کتي اِي. زاهلر  * مترجم: سارا رئیسي طوسي

در این کتاب 50 فعالیت ساده و لذت بخش ارائه شده است که به بچه ها کمک مي کند براي همیشه به مطالعه عالقه مند شوند. 
هر فعالیت دستورالعمل ساده اي دارد و نشان مي دهد که چگونه فرزندتان را براي مطالعه و دانستن بیشتر تشویق کنید. 



50 روش ساده براي 
عالقه مند کردن فرزند به تاریخ و جغرافي

آن استریبلینگ  * مترجم: سارا رئیسي طوسي
50 فعالیت ساده براي والدین و فرزندان که به 
بچه ها کمک مي کند تا ابد به تاریخ و جغرافي 

عالقه مند شوند. هر فعالیت دستور ساده اي دارد، 
معرفي  به شما  را  منابعي  و  ذکر مي کند  را  نیاز  مورد  لوازم 

مي کند که فرزندتان را در مسیر یادگیري راهنمایي کنید. 



وقتي که فرزندان باهوش نمره هاي کم مي گیرند !
دکتر سیلویا ریم  * مترجم: ناهید آزادمنش

میلیون ها کودك و نوجوان در بسیاري موارد نمي توانند به اندازة همة ظرفیت و توانایي هایشان خود را نشان دهند. هدف کتاب 
حاضر کمک به والدین این گونه کودکان و نوجوانان است، که ناامید و تسلیم نشوند. این کتاب چارة کار آنهاست. 



50 روش ساده براي عالقه مند کردن فرزند به ورزش و سالمتي
ُجوان ام. لندي و کیت باریج  * مترجم: سارا رئیسي طوسي

شما از اهمیت آمادگي جسماني براي سالمتي فرزندتان آگاهید و مي خواهید به فرزندتان بیاموزید که از نرمش کردن لذت ببرد و 
به ارادة خود در فعالیت هاي ورزشي شرکت کند. اما از کجا باید آغاز کرد؟ . . .



نه تنبیه، نه تشویق  
الفي ُکهن  * مترجم: اکرم کرمي 

الفي ُکهن در کتاب خود، تکیه به روانشناسي پاداش و تنبیه را به چالش مي طلبد و استفاده از پاداش را در خانه، مدرسه و محل 
کار زیر سؤال مي برد. 



نجات فرزند از تفكر منفي   
دکتر تامار چنسكي  * مترجم: فرناز فرود  

نویسنده در این کتاب، ضمن بررسي دالیل زیربنایي نگرش هاي منفي کودکان، راهبردهاي بي شماري را براي 
کمک به مادران، پدران و فرزندان به منظور مدیریت افکار منفي، ایجاد خوش بیني و تثبیت انعطاف پذیري عاطفي 

ارائه مي کند.





مهارت های  زندگی برای کودکان  
بازی و یادگیری



احترام 
تد و جني اونیل  * مترجم: برزو سریزدي 

به اعتقاد نویسندة این کتاب، احترام راهي براي ارزش قائل شدن براي خودمان، دیگران و جهان اطرافمان است. وقتي مفهوم 
احترام در ما نهادینه شود، تالش مي کنیم با خودمان و کل جهان با عشق و مهرباني بیشتري رفتار کنیم. 



درست و نادرست 
لیزا او. انگلهارت  * مترجم: برزو سریزدي 

این کتاب راهنما و خودآموزي است براي کودکان که به آنها کمک مي کند راه خودشان را در مسیر رشد اخالقي پیدا کنند. 
این کتاب به کودکان یاد مي دهد عالوه بر انجام کار ))درست((، کارهاي ))خوب(( را نیز در رفتارشان نشان دهند.



دوست خوب  
کریستین اي. آدامز  * مترجم: برزو سریزدي

این کتاب به کودکان یاد مي دهد چگونه دوستي شان را گسترش دهند. دربارة رفتارهایي که دوستي ها را پرورش مي دهد 
بحث مي کند، نشان مي دهد که چگونه برخي از تأثیرپذیري ها مي تواند مخرب باشد یا اگر کودکي نمي تواند دوست پیدا کند 

یا از بهترین دوستش جدا مي شود، چه باید بکند.



بخشش 
کارول آنمارو  * مترجم: برزو سریزدي 

نویسنده معتقد است می تواند بذر بخشایش را در قلب هاي جوان بارور کند. او به کودکان مي آموزد که در مسیر زندگي خود 
دو انتخاب دارند: اینکه بگذارند رنج و خشم، خانة قلب شان را تسخیر کند یا خشم را کنار بگذارند و حس رهایي و سبکي 

بخشش را تجربه کنند.



تأثیرپذیري 
جیم آئور  * مترجم: برزو سریزدي 

با زباني روان و تصویرسازي هایي جذاب، مفهوم ))تأثیرپذیري(( را مي شکافد و احساسي قوي از هویت شخصي به  این کتاب 
کودکان القاء مي کند و به آنها مي آموزد که چه وقت و چگونه »نه« بگویند.



اخالق خوب  
ژولیت گارشه ِدجز  *مترجم: برزو سریزدي 

این کتاب، مفهوم پایه اي و سادة فضیلت هاي اخالقي را به کودکان آموزش مي دهد. مطالب این کتاب، به کودکان کمک مي کند 
رفتارهاي درست را بشناسند و تشخیص دهند.



خدا دوست من است  
لیزا او. انگلهارت  * مترجم: برزو سریزدي 

این کتاب، کودکان را با بهترین دوستشان آشنا مي کندـ  خداوند. به کمک تصویرسازي هاي جالب و دوست داشتني، این کتاب 
به ذهن هاي کوچک آنها کمک مي کند تا خدا را در هر زمان و مکاني، به عنوان دوست خودشان بیابند و بشناسند.



شكرگزاري 
مایكلین ماندي  * مترجم: برزو سریزدي 

نویسنده در این کتاب به مخاطبان کوچکش یادآوري مي کند ما باید براي تمام چیزها و افرادي که در زندگي مان داریم بیشتر 
و بیشتر شکرگزار باشیم. ما خدایي مهربان و اطرافیاني دلسوز داریم. اینها بهترین هدیه ها و برکت ها هستند.



من نمي ترسم 
مالي ویگانت  * مترجم: برزو سریزدي 

این کتاب، با تصویرگري هاي جذابش راهکارهایي ساده، ملموس و عملي را براي برخورد با ترس ها و نگراني هاي کودکان 
ارائه مي دهد.



نوزاد جدید در راه است 
امیلي منندز آپونته  * مترجم: برزو سریزدي 

در کنار تصویرسازي هاي جذاب این کتاب، راهکارهاي امیلي منندز آپونته به شما کمک مي کند فرزند بزرگترتان را براي از 
راه رسیدن عضو جدید خانواده آماده کنید.



چه چیزهایي ارزشمند هستند؟ 
جان مارک فالكنهاین  * مترجم: برزو سریزدي 

در این کتاب، نویسنده هم به کودکان و هم به بزرگساالن آموزش مي دهد که چه چیزهایي در زندگي واقعًا اهمیت دارند 
خصوصًا احترام، عشق و روابط.



باال بردن اعتمادبه نفس 
کریستین آدامز و رابرت ِجي. بوچ  

* مترجم: برزو سریزدي 
اعتمادبه نفس  تا  کنیم  کمک  کودك  به  مي خواهیم  اگر 
خودش  که  کنیم  کمک  او  به  باید  واقع  در  باشد،  داشته 
باشد. یعني باید به او نشان دهیم بدون قیدوشرط دوست 

داشته مي شود و وجودش مهم است.



عصباني شدن همیشه بد نیست  
مایكلین ماندي  * مترجم: برزو سریزدي 

با  به طرزي سازنده  او کمک مي کند  به  و  پیِش روي کودك مي گذارد  از خشم،  مثبت و صادقانه  این کتاب چشم اندازي 
بیاید. آن کنار 



مدرسة دوست داشتني من   
مایكلین ماندي  * مترجم: برزو سریزدي 

این کتاب کوچک و جالب، دربارة مشکالت و چالش هاي کودکان در مدرسه است: تکالیف، همکالسي ها، معلم ها، رویارویي با 
مسائل جدید و ناشناخته، یاد گرفتن چیزهاي تازه.



اندام من خوب است  
ِجي. اس. جكسون  * مترجم: برزو سریزدي 

این کتاب راهنمایي ات مي کند که چطور از بدنت مواظبت کني که سالم بماني. خودت متوجه مي شوي وقتي بدن سالمي داشته 
باشي، دنیا جاي جالب تر و قشنگ تري مي شود.



دیگر از قلدرها نمی ترسم!  * جی. اس. جکسون  * مترجم: برزو سریزدی                 
قلدري و زورگویي جزو رفتارهاي مخرب و فراگیر بین کودکان است. هر چند، بسیاري از کودکان نمي توانند به تنهایي با این آزار و اذیت 
ها مقابله کنند. این کتاب با تصویرهاي دلنشین، سعي مي کند نشان دهد چه زمان، چرا و چگونه زورگویي اتفاق مي افتد و چطور مي شود 
در مقابل آن ایستادگي کرد. کودکان با خواندن این کتاب روش هاي صلح آمیز و بدون خشونتي را یاد مي گیرند که بتوانند از خودشان دفاع 

کنند. کودکان به کمک بزرگ ترها، مي توانند کاري کنند که مدرسه ها و محله ها از قلدرها و زورگوها پاك شوند.



زمانی دور از تكنولوژي  * مالی ویگانت  * مترجم: برزو سریزدی                    
هم زمان با بزرگ تر شدن فرزندانمان، ارتباط آن ها با تکنولوژي پیچیده تر و تنگاتنگ تر مي شود. درفضای اینترنت به سختي مي شود 
تشخیص داد کدام روابط واقعي هستند و کدام ها مجازي یا اشتباه. در دوره اي که افراد جوان به ظاهر دوستان بیشتري در دنیاي 
مجازي دارند، این تکنولوژي اعتیادآور آن ها را از معاشرت در دنیاي واقعي دور نگه مي دارد. در این کتاب یاد مي گیریم که چطور 

به کودکان اجازه دهیم از امکانات تکنولوژي بیشترین بهره را ببرند و در عین حال از زندگي واقعي غافل نشوند.



خجالتي بودن بد نیست  * جی. اس جکسون  * مترجم: برزو سریزدی
بعضي بچه ها از ابتدا اجتماعي هستند اما براي بعضي دیگر شرکت در تعامالت اجتماعي کار مشکل تري است. گذر از کم رویي و خجالتي 
بودن و به دست آوردن حس امنیت و راحتي بیشتر در اجتماع، روندي است که ممکن است کند و ناخوشایند باشد اما با روش هایي مي توان 
این کار را آسان تر کرد. این کتاب کمک مي کند کودك با این شرایط پیچیده بهتر کنار بیاید. همچنین به شما یادآوري مي کند که این 

کودکان خجالتي مي توانند چه استعدادها و ویژگي هاي منحصر به فردي داشته باشند. با هم یاد مي گیریم که خجالتي بودن بد نیست!



من حسادت نمي کنم  * مالی ویگانت  * مترجم: برزو سریزدی                  
در جهاني که »بهترین بودن« را تبلیغ مي کند و در آن دارایي هاي بیشتر و گران تر یک ارزش محسوب مي شود، براي کودکان )و 
بزرگساالن( طبیعي است که هر از گاهي احساس حسادت داشته باشند اما با کمک بزرگ ترها، کودکان مي توانند »غول حسادت« را پشت 
سرگذاشته و زندگي آرام تري داشته باشند. این کتاب به بچه ها کمک مي کند حسادت را در خانه، مدرسه و زمین بازي تشخیص بدهند. 
سپس با روش هاي ساده و کار آمدي به آن ها کمک مي کند با این احساس کنار بیایند و بدانند زندگي بدون حسادت، تجربه بهتري است!



رهایي از استرس  * مایکلین ماندی  * مترجم: برزو سریزدی
این کتاب به کودکان روش ها و راه حل هاي ساده اي را براي مدیریت استرس یاد مي دهد: خودت باش - یک کودك. از نظر نویسنده که 
یک آموزگار و مشاوره دانش آموزي است، برخي استرس ها کاماًل طبیعي و قسمتي از مسیر رشد است، اما در جامعه امروزي و فشاري که 
براي » بهترین بودن « روي افراد است، کودك دچار اضطراب زیادي مي شود. این کتاب کوچک راهکارهاي خردمندانه را با تصویرهاي 

جالب ادغام کرده تا به کودکان راه هاي مهار استرس را بیاموزد. در نتیجه، کودك مي تواند تنش کمتر و شادي بیشتري را تجربه کند!



کودک مهربان  * مایکلین ماندی  * مترجم: برزو سریزدی
براي اینکه به کودك بیاموزیم زندگي اش مي تواند در جهان تغییري ایجاد کند، هرگز خیلي دیر یا زود نیست. هر کدام از ما با کالم 
و رفتارمان، یا با محبتي که از خود حقیقي مان نشأت مي گیرد، به مردم کمک مي کنیم. این کتاب به کودك کمک مي کند بهترین 
نمونه خودش باشد و به جاي فقط »کنار آمدن« با دنیا و مردم، ردي از محبت در آن باقي بگذارد. با راهکارهاي ساده و عملي و 

تصویرسازي صمیمي این کتاب، کودك یاد مي گیرد چطور با خود، اطرافیان، طبیعت و کل جهان در صلح و دوستي باقي بماند.



آدم ها با هم فرق مي کنند  * كریستین ای. آدامز  * مترجم: برزو سریزدی
خداوند ما را آفریده است، با تمام تفاوت هایي که داریم. اگر مي خواهیم در دنیایي زندگي کنیم که این باورها را درك و تحسین 

مي کند، کودکانمان باید یاد بگیرند چطور با افرادي که با آن ها تفاوت دارند زندگي؛ بازي یا کار کنند.
این کتاب به کودکان کمک مي کند معناي اختالف و تفاوت را درك کرده و آن را تشخیص بدهند. آن ها متوجه خواهند شد پیش 

داوري ها چطور ذهن یک نفر را مسموم کرده و آن را نسبت به ایجاد شناخت واقعي؛ کور و مسدود مي کند.



خانواده مهم تر است  * جی. اس. جکسون  * مترجم: برزو سریزدی                   
این روزها در ارتباط ماندن با خانواده خودمان کاري سخت و دشوار شده است! با همه وظایف فردي مانند مدرسه، شغل، ورزش، 
دوستان و خیلي موارد دیگر، زمانی که باید برای خانواده صرف شود بسیار محدود شده است. همگي توافق داریم که خانواده منشا 
هنجارها، باورها و رفتارهاست، اما براي آنکه جایگاه و ارزش خانواده را حفظ کنیم، چه کاري انجام مي دهیم؟مطالب و تصویرهاي 

این کتاب به شما و فرزندانتان کمک مي کند راه و روش هاي مناسبي براي مستحکم تر کردن پیوندهاي خانوادگي پیدا کنید!



وقتي پدر و مادر جدا مي شوند  * امیلی منندز آپونته  * مترجم: برزو سریزدی                    
جدایي براي هیچ کس ساده نیست، به خصوص براي فرزندان خانواده. این کتاب به کودك کمک مي کند این دوره ناگوار را 
بهتر پشت سر بگذارد. نویسنده این کتاب که خودش فرزند طالق است، راهنمایي هایي دلسوزانه و در عین حال واقع گرایانه 
به کودك و والدین ارائه مي دهد. او به کودکان مي آموزد که جدایي والدین تقصیر آن ها نیست  و پدر و مادر حتي پس از 
جدایي همچمنان آن ها را دوست خواهند داشت. او براي کنار آمدن با احساسات ناخوشایند و حل کردن مشکالت پس از 
جدایي والدین راهکارهاي موثري را معرفي مي کند.



همان ستاره اي باش  * سوزان ِهی بور اُوكیف  * مترجم: برزو سریزدی
کودکان به دالیل زیادي احساس »متفاوت بودن« مي کنند. متاسفانه در دنیاي امروزي که تمرکز بسیاري روي ظاهر، استعدادهاي 
آشکار، اندام بي نقص و ... وجود دارد، کودکان تفاوت هاي خود را مایه شرمساري مي بینند. بزرگ ترها باید این احساس شرم را 
تشخیص دهند و هم زمان به کودك آرامش و اطمینان خاطر بدهند. به کمک تصویرسازي صمیمانه این کتاب شما مي توانید 

کودك را تشویق کنید تفاوت هایش را بپذیرد، آن ها را قدر بداند و از تفاوت بین انسان ها خوشحال باشد!



جوانمردانه بازي کن    * دنیل گریپو  * مترجم: برزو سریزدی
بازي و ورزش به کودك کمک مي کند از نظر جسمي و ذهني بزرگ و قوي شود. این فعالیت ها به کودك درس هایي از زندگي مي دهند. 
درس هایي مانند اخالق ورزشکاري، کار گروهي، پیروزي و شکست، انصاف و مسئولیت هاي شخصي، اما در این بین فشار رقابت ها، 
توقع خانواده ها براي پیشرفت و خطر بازي هاي ویدئویي و اینترنتي هم وجود دارد. این کتاب را با فرزند خود بخوانید تا بازي  هایي که 

انتخاب مي کند سالم، آموزنده و نشاط بخش باشند. به او یاد بدهید جوانمرداه بازي کند؛ که این خود درسي براي تمام زندگي اوست.



حرف هایت را به خدا بگو  * مایکلین ماندی  * مترجم: برزو سریزدی         
این یک کتاب فوق العاده در زمینه روان شناسي و معنویت است! این کتاب به کودکان نشان مي دهد که مي توانند همه احساساتشان را با 
خدا در میان بگذارند و در زمان هاي سختي با لحن و زبان شخصي خود به او پناه ببرند. نویسنده در مقدمه مي گوید: »امیدوارم این کتاب 
به شما کمک کند ایمان خود و عشق خدا را با کودك شریک شوید. هنگامي که اعتقاد قلبي خود را به کودك نشان مي دهید، شاهد ایمان 

پاك  و معصومانه او خواهید بود. سپس هر دوي شما با باوري قوي و مصمم تر به زندگي ایماني خود ادامه خواهید داد.«



سالم محلة جدید  * مایکلین ماندی  * مترجم: برزو سریزدی
همه ما چند باري در زندگي اسباب کشي کرده ایم و حال و هواي آن را به یاد داریم. اگر هنگام اسباب کشي کودك یا فرزند کوچکي در خانواده 
داریم، باید به او کمک کنیم میان ریخت و پاشی که اتفاق خواهد افتاد، احساس امنیت و آرامش داشته باشد. این کتاب جالب به کودك 
کمک مي کند هیجان و تفریحي را که در جابه جایي وجود دارد، پیدا کند و در عین حال با هراس از مکان ها و افراد جدید و اندوه خداحافظي 
با دوستان قبلي کنار بیاید. از کجا معلوم شاید هنگام کمک به کودك براي هماهنگ شدن با این تغییرات به خودتان هم کمک کرده باشید!



خواهرها و برادرها  * آر. دبلیو. اَلِی  * مترجم: برزو سریزدی
اختالف بین خواهرها و برادرها براي اکثر خانواده ها مسئله ساز است اما اگر با آن به درستي برخورد نشود مي تواند مشکالت 
بدتري ایجاد کند. فرزندان همواره براي جلب عشق و توجه والدین با هم رقابت مي کنند. آن ها چه نوپا باشند و چه نوجوان، 
ارزش خود را با میزان توجهي که از والدین دریافت مي کنند مي سنجند. امیدواریم این کتاب بتواند به فرزندان نشان دهد چه 

جایگاه خاصي در قلب پدر و مادر خود دارند  و به آن ها کمک کند در کنار هم بزرگ شوند، نه در رقابت با هم.



دیگر نگران نیستم  * كریستین ای. آدامز  * مترجم: برزو سریزدی
همه کودکان نگرانی و اضطراب را تجربه می کنند. برای اینکه بتوانند بر این احساسات منفی پیروز شوند باید یاد بگیرند نگرانی 
چیست، از کجا می آید و چطور باید با آن مقابله کرد. این کتاب به کودکان کمک می کند که موقع نگرانی مکث کرده، دوباره فکر 

کنند و نگرانی را به شکل درست و مناسب ببینند. این کتاب ابعاد روان شناسی، جسمانی و روحانی اضطراب را بررسی کرده و روش 
های غلبه بر آن را توضیح می دهد. همچنین به فرزند شما کمک می کند شهامت کافی پیدا کند و بگوید: » نگرانی! برو پی کارت!«



مجموعه مهارت های زندگی )1(
این بسته شامل عنوان های زیر است: احترام، درست و نادرست، دوست خوب، بخشش، تأثیرپذیری، اخالق خوب، 
خدا دوست من است، شکرگزاری، من نمی ترسم، نوزاد جدید در راه است، چه چیزهایی ارزشمند است، باال بردن 

اعتماد به نفس، عصبانی شدن همیشه بد نیست، مدرسه دوست داشتنی و اندام من خوب است.

مجموعه مهارت های زندگی )2(
این بسته شامل عنوان های زیر است: دیگر از قلدرها نمی ترسم، زمانی دور از تکنولوژی، خجالتی بودن بد نیست، 
رهایی از استرس، کودك مهربان، آدم ها با هم فرق می کنند، خانواده مهم تر است، وقتی پدر و مادر جدا می شوند، 
همان ستاره ای باش که هستی، جوانمردانه بازی کن و خوشحال باش، حرف هایت را به خدا بگو، سالم محله جدید، 

خواهرها و برادرها و دیگر نگران نیستم.



زیبا چیست، زیبا کیست   
اتان بوریتزر  * مترجم: معصومه نادري  

شاید اگر ما یاد بگیریم چه چیزي زیباست و هر روز آن را تکرار کنیم، به زودي همة انسان ها بفهمند چه چیز زیباست و 
خیلي زود همة انسان ها و همه چیز در دنیا زیبا مي شوند.



مهارت های اولیه نوزاد
دكتر میریام استوپارد  * مترجم: محمدعلی شیخ علیان 

بازی پايه و اساس يادگيری است. اولين و بهترين هم بازی نوزادتان شما هستيد و تنها كاری كه بايد بکنيد تا مهارتی پرورش يابد، اين 
است كه دست از هدايت نوزادتان برداريد. اين قانون طاليی و غير قابل نقض رشد و تکامل كودك است.



یادگیري شاد
گروه آموزشي انتشارات مک گراهیل

* مترجم: مریم نوزرآدان 

صدها فعاليت فصلي جالب و 
دوست داشتني براي كودكان 
پيش از دبستان. 



بازي هاي جشن تولد  
اولریش اشتن  * مترجم: لي ال لفظي 

اين كتاب شامل بازي ها و سرگرمي هاي جالب و مفرحي است كه شادي بخش جشن هاي فرزندان شما خواهند بود. يکي از 
مهم ترين ويژگي هاي اين كتاب آن است كه انجام بازي هاي آن نياز به تهيه و تداركات خاص يا صرف هزينه هاي زياد ندارد و 

به آساني قابل اجراست.



بازي هاي شاد و تأثیرگذار    
باربارا ِشر  * مترجم: منیره نادري  

بازي های شاد و تأثيرگذار سبب مي شوند كه كودكان احساس سرزندگي بيشتري داشته باشند و اعتمادبه نفس باالتري پيدا كنند. 
با پرداختن به بازي هاي شاد و تأثيرگذاِر اين كتاب، شما مي توانيد عزت نفس كودك خود را افزايش دهيد و پايه هاي ايجاد شادِي 

ماندگاري را براي فرزندتان بنا نهيد.



بازي هاي 5 دقیقه اي 
 آلموت بارتل  * مترجم: لي ال لفظي 

شکل  آنها  بازي  جريان  در  كودكان  شخصيت  از  مهمي  بخش 
آموزشي،  فکري،  بازي هاي  شامل  كتاب  اين  بازي هاي  مي گيرد. 

تخيلي، هيجاني، حركتي و ... مي شوند.



فعالیت هایي براي پرورش حافظه
 باربارا آلمن  * مترجم: مریم نوزرآدان 

راهبردهاي اين كتاب بدين منظور طراحي شده است كه دانش آموزان در زمان يادگيري و به ياد سپردن اطالعات، بتوانند از هر 
فرصت ممکن، استفاده كنند. بنا كردن اين مهارت هاي ارزشمند، به موفقيت دانش آموزان در كالس درس و خارج از آن، كمک 

شاياني خواهد كرد.



بازي با نوزاد
جکی سیلبرگ  * مترجم: آیدا دمهری

کتاب بازي با نوزاد با بیش از صدها بازي یکي از بهترین راهنماهاي آموزشي و پرورشي کودکان زیر یک سال و مورد تأیید 
متخصصان و روان شناسان بوده و برنده جایزه طالیي ناپا است.



بازی برای کودک نوپا ) فعالیت های آموزشی و سرگرم کننده برای کودک نوپای شما، 1 تا 3 سال(
آتمن مک كی  * مترجم: وحید توكل صدیقی

این کتاب مجموعه ای از بازی های سرگرم کننده است که به کودك  نوپای شما در یادگیری موضوعات مختلف کمک می کند. 
با داشتن اطالعاتی درباره وسایل مورد نیاز و همچنین توضیحات مرحله به مرحله درباره روش انجام هر بازی، شما هر آنچه 

برای انجام یک بازی کوتاه مدت با کودك نوپای خود نیاز باشد را در اختیار دارید.



101 بازي مهارت هاي زندگي    
برني بِیدگروبر  * مترجم: منوچهر اكبرلو  

امروزه، مدراس و محيط هاي آموزشي، نيازمند ايده هاي جديد براي ايجاد محيطي خالق به منظور يادگيري مثبت هستند. 
ديگران  با  و همراهي  كودكان جهت خودآگاهي  در  پايه  مهارت هاي  توسعة  براي  كتاب  اين  در  ارائه شده  فعاليت هاي 

تنظيم شده اند.  



101 بازي نشاط آور   
آلیسون بارتل  * مترجم: حسین فدایي حسین 

اين كتاب فعاليت هاي گوناگوني از خواندن گرفته تا رقابت كردن، از جست وجوي گنج تا توپ بازي و غيره را در موقعيت هاي 
مختلف ارائه مي دهد. هر بازي داراي عالئمي است براي مشخص كردن اينکه بازي، در چه فضايي اتفاق مي افتد، وسايل 

مورد استفاده براي بازي چيست و يا بچه ها چه نوع تماس فيزيکي با هم خواهند داشت. 



101 بازی حركتی
هوبرتا ویرسما  * مترجمان: حسین فدایی حسین، منصوره ارسالنی   

همه برای حركت ساخته شده اند و تحرك يکی از بهترين كارهايی است كه ما می توانيم برای بدنمان انجام دهيم. كودكانی 
كه در سال های اوليه زندگی شان می آموزند كه از تحرك لذت ببرند، شانس شان برای فعاليت های زياد و سالمتی در سراسر 

زندگی باال می رود. بازی های اين كتاب به رشد سالم هوش كودك نيز كمک می كند.



101 بازی آرامش بخش
آلیسون بارتل  * مترجم: محمدحسین بابایی   

بازی های اين كتاب برای معلمان دوره ابتدايی ايده آل است. آنها اين توانايی را دارند كه يک كالس پر از بچه های پرجنب و 
جوش را به دانش آموزانی وظيفه شناس تبديل كنند، از پيش دبستانی های خجالتی فرشته هايی خندان بسازند و كالس دومی 

های خسته را به خالق بودن برانگيزند.



بازی های یوگا برای بچه ها  * دنیل برسما و مارژوک ویسچر  * مترجم: حسین فدایی حسین   
از يک قرن پيش، ورزش يوگا همواره روشی برای پرورش ذهن و بدن بوده و به طور گسترده در جهان مورد قبول واقع شده است. 
آموزش يوگا برای كودكان فقط در حد آشنايی و مقدمه ای از يوگاست. يوگا رهايی عضالت بدن و آرامش را در خالل حركت و 
ژست هايی كه بچه ها به خود می گيرند باال می برد. اين كتاب بچه ها را به استفاده از حواس مختلف تشويق می كند و چشم اندازی 

جديد نسبت به جهان اطراف، ديگران و حتی خودشان به آنها می دهد.



101 بازی برای بداهه پردازی )برای بچه های 9 سال به باال(
پاپ بدوره  * مترجم: حسین فدایی حسین   

بداهه پردازی مثل جادوگری هنری است كه از هيچ، چيزی را خلق می كند. اين كتاب، به افراد مبتدی كه بداهه پردازی برايشان عجيب 
و مضحک به نظر می رسد، نشان می دهد كه چطور مهارت بداهه پردازی برای هر سنی و هر سطحی از تجربه قابل دريافت است. 

بيشتر نمايش های مبتنی بر بداهه به هيچ وسيله و امکاناتی نياز ندارند و می توانند هر جايی را برای خودشان صحنه نمايش كنند.



101 بازی موزیکال برای بچه ها )سرگرمی و آموزش با  ریتم و موسیقی(  *جری استورمز  * مترجم: حسین فدایی حسین
وقتی اين كتاب را باز می كنيد وارد يک سرزمين كشف نشده می شويد. هنوز اصول عملی برای چگونگی استفاده از بازی  های موزيکال و 
آهنگين در محيطی آموزشی و سرگرم كننده وجود ندارد. اين كتاب، صد و يک روش برای كشف اين سرزمين به شما می دهد. همچنين 
ابزارهايی برای ساخت بازی های موزيکال بر اساس ايده خودتان، دوستانتان و يا دانش آموزان ارائه می دهد كه در آنها تاكيد بر بازی است نه 
اجرا. اگرچه بازی ها مطابق قواعد خاصی انجام می گيرند، اما كيفيت و ماهيت بازی عمدتاً براساس ويژگی و توانايی شركت كنندگان تعيين می شود.



101 بازی جدید مهارت های زندگی برای بچه ها )برای بچه های 9 تا 15 سال(
برنی بیدگروبر  * مترجم: حسین فدایی حسین:  صرف نظر از مهارت های عملی كه برای گذران امور الزم اند، كودكان بايد مهارت 
های اجتماعی و عاطفی شان را نيز گسترش دهند تا به بزرگ ساالنی متعادل تبديل شوند. اين مهارت ها محور بحث اين كتاب هستند. بازی 
های اين كتاب به ويژه)برای بچه های 6  تا 12 ساله( برای رشد و پرورش صالحيت و آگاهی در اين زمينه ها طراحی شده اند: خوداگاهی، 
خودكنترلی عواطف، شنيدن فعال، ارتباط كاليم و غيركالمی، همکاری باديگران در گروه های دو نفره و بزرگ تر و مشاهده و درك احساسات.



101 بازي خانوادگي  * شاندو واردا  * مترجم: حسین فدایی حسین، منصوره ارسالنی
این کتاب بازي هایي را در چند فصل از تمام جهان گرد هم آورده که شامل مواردی از قبیل بازي هایي در مسافرت، بازي هایي 

در ساحل، بازي هایي در خانه، بازي هایي در تعطیالت، شکل و قالب های شني و بازي هایي در جشن هاي تولد می باشد. این بازي 
هاي لذت بخش به والدین و کودکان کمک مي کند تا بیشتر در کنار هم باشند. در حالي که بازي ها سبب رها سازي افراد از کارهاي 

روزانه و باعث سرگرمي و شادي مي شوند، مهارت هاي جدیدي را هم براي مواجهه با موقعیت هاي غیرمنتظره زندگي مي آموزند.



101 بازي نمایشي )برای بچه های 4 سال به باال(  * پائول رویاكرز  * مترجم: حسین فدایی حسین
این کتاب کودکان و افراد بالغ را به کشف دنیاي نمایش تشویق و ایده هاي جالبي براي انجام بازي هاي نمایشي و لذت بردن از آن ها 
مطرح مي کند. در طول بازي هاي نمایشي، بچه ها ارتباط بیشتري با یکدیگر برقرار مي کنند، و در عین حال مي توانند آنچه که خودشان 
مي خواهند باشند و کاري را که توان آن را دارند، انجام دهند. بازي هاي کتاب به شکل خالقانه اي طراحي شده تا مشارکت، تعاون و 

همکاري با همدیگر را تشویق کند، طوري که اگر اعضا، همکاري بیشتري داشته باشند، امتیاز بیشتري به دست مي آورند.



101 بازي حضور ذهن )براي بچه هاي6 تا 10 سال ( * آلیسون بارتل  * مترجم: حسین فدایی حسین
این کتاب همراه با سرگرمي و شادي در کالس، دانش آموزان شش تا ده ساله را حسابي مشغول مي کند. این بازي ها را مي توان در وقت 
هاي آزاد، در کالس درس و با حضور معلم و یا در حین انجام تکالیف درسي انجام داد. چه چیزي به بچه ها کمک مي کند تا بهتر یاد 
بگیرند؟ سرگرم شدن. هر معلمي مي داند، هیچ دو کودکي شبیه هم یاد نمي گیرند. برخي یک مسئله را در مدت زمان طوالني حل مي کنند 
و بعضي ها فقط در چند دقیقه. تنها چند دقیقه خنده و فعالیت خالق در روز مي تواند از چندین ساعت انجام تکالیف در خانه باارزش تر باشد.



101 بازي نمایشی جدید براي بچه ها
پائول رویاكرز  * مترجم: حسین فدایی حسین

این کتاب شامل صد و یک بازی نمایشی جدید است که ادامه و افزوده بر کتاب اصلی ، » 101 بازی نمایشی برای کودکان« می باشد. 
این کتاب به بازی کنان فرصت های بیشتری برای اجرای روی صحنه، نوشتن نمایشنامه و خلق و پرورش قطعاتی برای اجرا می دهد. 

بازی های نمایشی این کتاب به طور ایده آل برای کالسهای نمایش در مدارس کمپ ها و محیط های کارورزی مناسب است.



کتاب بزرگ بازي   
ِدبرا وایز  * مترجم: منیره نادری   

فیزیکي و روحي کودکان  و در هر گونه شرایط  اوقات  تمام  براي  را  فعالیت ها  و  بازي هاي  از  بازي، مجموعه اي  بزرگ  کتاب 
گردآوري کرده است. روزهاي باراني و زماني که برق قطع مي شود؛ بسیار مناسب هستند. بازي هاي مناسب داخل و خارج از خانه 

براي سن هاي 3 تا 14 سال.



کلیدهای همسران موفق



1001 پرسش پیش از ازدواج 
مونیكا مندزلیهي  * مترجم: فرناز فرود

این کتاب مي کوشد با مطرح کردن پرسش هایي در زمینه هاي گوناگون زندگي، نامزدها را نسبت به نکات ظریف زندگي مشترك 
هشیارتر کند. هدف از این پرسش ها این است که شخص متوجه شود همسر آیندة او در شرایط خاص موردنظر، چه رفتاري دارد 

و دربارة گذشته و آینده چگونه فکر مي کند.



معجزة گفت وگو 
دکتر سوزان هیت لر  * مترجم: اکرم کرمي

همان  یا  کلمات  تبادل  مي سازد،  تباه  را  آن  یا  مي شود  موفقیت  و  شادکامي  موجب  زناشویي  زندگي  در  که  عاملي  مهم ترین 
گفت وگوست. این کتاب این توانایي را به شما مي دهد تا بدانید چه چیزي شما را در مسیر یک گفت وگوي موزون مشترك نگاه 

مي دارد و چه چیزي شما را از مسیر درست خارج مي کند. 



راهنماي مادران شاغل 
کارول اسمیلي و ایلین فارسلند   

* مترجم: فریبا مقدم
بي شماري  زنان  که  امروزي  پیشرفتة  دنیاي  در 
اشتغال به کار دارند، مادران شاغل بسیاري هستند که 
به نگهداري از فرزندان و رسیدگي به امور خانه نیز 
مي پردازند. این کتاب از جایگاهي ملموس و واقع بینانه 
به بررسي این مشکل مي پردازد و حتي بن بست هاي 
مواجه  آن  با  شاغل  مادران  که  را  ذهني  و  رواني 

مي شوند از نظر دور نمي دارد.  



زندگي مشترک و حدومرزهایش 
دکتر هنري کالود و دکتر جان تاون سند  * مترجم: فرناز فرود

موضوع اصلي این کتاب عشق است. این کتاب اطالعات کاربردي، نمونه هاي جدول ها و پیشنهادهایي را به شما ارائه 
مي دهد تا بتوانید تعیین حد و مرز را در زندگي مشترکتان عملي کنید. امیدواریم درحالي که یاد مي گیرید کلمة ))نه(( را به 
کلمة مفیدي در زندگي مشترکتان تبدیل کنید، در پناه مسئولیت و آزادي، عشق عمیقي در دل شما و همسرتان ریشه بدواند. 



زندگي مشترک بدون فریاد  
هال ادوارد رانكل و جني رانكل  * مترجم: اکرم قیطاسي 

اگر در پي رابطه اي راحت و بدون اختالف و چالش هستید، کتاب دیگري انتخاب 
کنید. اما اگر در پي رابطه اي صادقانه و صمیمي هستید که اختالفات عمومي شما را 

تبدیل به یک رابطة عمیق تر و مادام العمر کند، شاید این کتاب برایتان مناسب باشد. 



ده قرار مهم براي زندگي مشترک 
دیوید و کلودیا آرپ، کارت و ناتل براون  * مترجم: اکرم قیطاسي

در این کتاب ده موضوع مهم مطرح شده اند که شناخت و توافق بر آنها میان فرد و همسر آینده اش مي تواند بسیاري از مسائل 
پس از ازدواج را تحت تأثیر قرار دهد. 



ازدواج ها چرا موفق مي شوند و چرا شكست مي خورند  
جان گاتمن و نَن سیلور  * مترجم: ویدا لطفي 

امید است این کتاب به شما کمک کند تا بفهمید چگونه افزایش آرام منفي گرایي حتي زندگي هاي شاد را هم تحت تأثیر قرار 
مي دهد و بین زن و شوهرهاي عاشق دیوار مي کشد قبل از آنکه بفهمند چه اتفاقي افتاده است. 



براي روابط بهتر کاري نكنید ! 
آریل و شایا کین  *مترجم: فرناز فرود

مطالعة این کتاب در ایجاد و بهبود روابط در هر سطحي اعم از دوستي، ازدواج و کار مفید است و به خواننده این امکان را 
مي دهد تا بر موانع صمیمیت غلبه کند و به رابطه اي دلخواه دست یابد. 



غذاهاي فوري   
باربارا دایِن  * مترجم: گیتا شیخ االسالمي 

این کتاب تالشي است براي کمک به مادراني که فرصت کمي براي آشپزي دارند ولي ترجیح مي دهند که براي فرزندانشان                              
                                                                  غذاهاي موردعالقة آنها را در کوتاه ترین زمان و در خانه آماده کنند. 



تغذیة دورة بارداري
آماندا گرانت  * مترجم: اکرم کرمي

این کتاب ابتدا رژیم غذایي قبل از بارداري را که بتواند اسپرم و تخمکي سالم ایجاد کند، مورد بررسي قرار مي دهد و بعد به 
تغذیة دورة بارداري و سالمت آن مي پردازد.



بارداري سالم 
میریام استوپارد  * مترجم: الهام زینالي بقا

بیشتر خود و  براي حفظ سالمتي  این حال عاقالنه است که هر کاري  با  از چرخة زندگي زنان است.  بارداري بخشي طبیعي 
کودکتان الزم است، انجام دهید و از همین حاال نیز به فکر مراقبت از خود و کودك خود باشید. داشتن رژیم غذایي سالم و ورزش 

مرتب و منظم در این دوره از اهمیت خاصي برخوردار است.



مراقبت هاي دورة بارداري 
میریام استوپارد  * مترجم: الهام زینالي بقا

در این کتاب آزمایش هاي معمول دورة بارداري معرفي شده که در صورت لزوم جهت تشخیص هر نوع مشکل و درمان به موقع 
آن الزم است. در این دوره حفظ سالمت جسماني بسیار بااهمیت است که البته باید با سالمت روحي و رواني همراه شود.  





کلیدهای مدیریت زندگی



50 روش براي ایجاد ارتباط سازنده 
استیو چاندلر  * مترجم: منیره نادري

این کتاب دربرگیرندة سمینارها و کارگاه هاي آموزشي نویسنده دربارة ارتباطات است. ایشان 50 روش ذهني را در این کتاب 
آورده که بسیار کاربردي هستند. هرکدام از این روش ها و ابزار تفکر، از ما مي خواهند که کمي بیشتر از حد طبیعي، خالقیت 

داشته باشیم.



رازهاي خدا  
دکتر هنري کالود  * مترجم: فرناز فرود  

این کتاب رازهاي خدا را آشکار مي سازد؛ رازهایي دربارة خدا، خوشبختي، روابط و هدف 
و مقصود شما در زندگي. این حقایق معنوي آزموده شده، اصولي را آشکار مي کنند که 

موجب موفقیت در زندگي مي شوند. بي تردید کششي نیرومند در عالم در کار است، 
اما این کشش به جاي آنکه میان عالم و نیروي ذهن ما باشد، 

میان آفریدگار عالم و مخلوقي است 
که او عاشقانه دوستش دارد.



روابط سالم    
دکتر هنري کالود و دکتر جان تاون سند  * مترجم: حسان صادقي    

چرا  داد  خواهد  نشان  شما  به  کتاب  این  باشید.  داشته  روابطتان  در  هوشمندانه اي  انتخاب هاي  مي توانید  کتاب  این  کمک  با 
انسان هاي خوب درگیر روابط بد مي شوند. با مطالعة این اثر یاد مي گیرید که چگونه از تکرار اشتباهات خود اجتناب کنید و افراد 

ایمني را در کنار خود داشته باشید، تا رابطه اي سالم را تجربه کنید.



هنر گمشده گوش دادن  
مایكل پي. نیكولز  * مترجم: اکرم کرمي 

این کتاب شما را دعوت مي کند تا به شیوة صحبت کردن و گوش دادن خود فکر کنید؛ چرا گوش دادن در زندگي اینقدر اهمیت 
دارد؟ چطور شنوندة بهتري شویم و به عمق تجربة گوینده نفوذ کنیم؟ و چطور مراقب باشیم عادات نادرست، از کیفیت گوش 

دادن ما نکاهد؟



موهبت کامل نبودن     
برني براون  * مترجم: اکرم کرمي     

نویسنده در این کتاب به پرسش هایي پیرامون زندگي با تمام وجود پاسخ مي دهد: چگونه مي توان از موضع اصالت و احساس 
ارزشمندي با زندگي درگیر شد؟ چگونه مي توان شجاعت، شفقت و پیوند صمیمانه را در خود پرورش داد تا نقص هاي خود را بپذیریم 

و دریابیم که هرچه هستیم کافي هستیم و ارزش آن را داریم که عاشق شویم و عشق بورزیم، احساس تعلق کنیم و شاد باشیم.



قوانین زبان بدن   
جودي جیمز  * مترجم: حسان صادقي  

این کتاب مجموعة راهنمایي ها و شناختي است که دربارة زبان بدن و عالئم غیرکالمي باید بدانید. جودي جیمز، یکي از 
بزرگترین کارشناسان این گرایش از روانشناسي، در این کتاب مي خواهد رازهاي این علم را به شما بیاموزد.



اعتیاد به نت  
کوین رابرتس  * مترجم: اکرم کرمي 

و  نرم افزاري  بازي هاي  مجازي،  دنیاي  به  اعتیاد  جزئیات شکل گیري  با  آشنا شدن  کتاب ضمن  این  خواندن  با 
اینترنت، این دسته افراد را درك مي کنیم و از این رهگذر مي توانیم آگاهانه با آنان روبه رو شویم.



پایان هاي ضروري  
دکتر هنري کالود  * مترجم: اکرم کرمي 

به کار چه کساني باید خاتمه دهیم، کدام کسب و کار را کنار بگذاریم، 
کدام رابطه را قطع کنیم و ...؟ مطالعة این کتاب شما را به پاسخ صحیح 
رهنمون مي شود تا به اموري خاتمه دهید که سال ها سد راه شما بوده اند.



9گام در راه عشق و زندگي   
دكتر هنري كالود  * مترجم : اكرم كرمي   

نويسنده در اين كتاب پرده از راز افراد موفق )كه آنها را 
آشناپندار مي نامد( بر مي دارد. درواقع اصول موفقيت و 
خردورزي اين عده چنان عميق و درعين حال ساده و 
ظريف است كه اغلب مورد غفلت قرار مي گيرد. اما شما 
مي توانيد اين اصول را فرا گيريد، در زندگي خود به كار 

ببنديد و موفقيت را تجربه كنيد.



بحران و رشد  * پروفسور بیژن امینی  * مترجم: سمیه مشایخ
هر انساني در زندگي خود بر سر یک دوراهي یا چند راهي قرار مي گیرد و دقیقًا همین جاست که زندگي از نظم و قرار 
خود خارج مي شود. این انتخاب و این تغییر ایجاد کننده هرج و مرجي در زندگي ماست که به آن "بحران" مي گوییم. 
بحران درماني با بخشیدن خود آگاهي برتر به فرد؛ دیدگاه فرد را نسبت به خود و بحراني که در آن قرار گرفته است 
تغییر مي دهد. با تغییر دیدگاه؛ دید دیگري نسبت به زندگي  به وجود مي آید. اینجاست که این جهنم، یعني بحران؛ 
فقط جهنم نیست بلکه معبري براي رسیدن به بهشت است و با خود آگاهي برتر بحران دیگر مأمور عذاب نخواهد بود.



همزیستی با كرونا )نگاهی متفاوت به زندگی پساكرونا(  * دنیل برسما و مارژوک ویسچر  * مترجم: حسین فدایی حسین
امروزه يکی از پيامدهای گريزناپذير ظهور كرونا ويروس نامرئی، ترس و اضطراب ناشی از گرفتار شدن به آن است كه موجی از نگرانی و دلهره 
فزاينده را در ميان افراد جامعه ايجاد كرده است. اين كتاب با نگاهی متفاوت در پی پاسخ به اين پرسش های رايج است كه چگونه می توان از 
دل ناآرامی و نااميدی، اميد و آرامش را كشف كرد. چگونه می توان مواهب طربناك را در دل  مصائب دردناك مشاهده كرد و چگونه می توان 

از طريق مبارزه با اين ويروس آلوده ساز، ويروس غفلت زدگی و جهل و خودخواهی را از ساحت زندگی خود پاك كرد و طرحی نو درانداخت.



رهایی از افسردگی به روش ذهن آگاهی
مارک ویلیامز، جان تیزدیل، زیندل سگال و جان کابات ـ زین  * مترجم: اکرم کرمی

اگر دچار افسردگی شده ايد اميدتان را از دست ندهيد. ذهن آگاهی روش ساده و در عين حال قدرتمند است كه با آن می توانيد 
به احساسات دشوار و تجارب زندگی تان توجه كنيد و چرخه مزمن افسردگی را بشکنيد. در اين كتاب چهار متخصص برجسته 
و ممتاز توضيح می دهند كه چرا تالش های متداول ما برای فرار از چنگ افسردگی بيشتر ما را به عمق اين ورطه می كشد.



راه بازگشت به خود ) روش خودشناسی با استفاده از اینیاگرام ( 
ایان مورگان کرون و سوزان استبایل  * مترجم: محمد علی شیخ علیان

اينياگرام به ما می آموزد كه در جهان نُه شخصيت متفاوت وجود دارد كه ما به طور طبيعی در دوران كودكی جذب يکی از آن ها می شويم 
و تصميم می گيريم از طريق آن خود را با محيط پيرامون خود هماهنگ سازيم  و احساس ايمنی كنيم. هر نوع يا شماره، جهان را به شيوه 
خاص خود می بيند و دارای انگيزه زيربنايی خاص خود است كه عميقاً بر نحوه انديشيدن، احساس كردن و رفتار كردنش تاثير می گذارد.



ظاهر خود را دوست داشته باشیم ) برنامه ای گام به گام برای غلبه بر مشکالت تصویر بدنی (
دکتر ساباین ویلهلم  * مترجم: اکرم کرمی

اين كتاب برای افرادی نوشته شده است كه بسيار نگران ظاهر خود هستند و می خواهند كاری برای آن انجام دهند. اگر نگرانی 
درباره ظاهرتان تاثيری منفی بر عزت نفستان گذاشته يا لذت زندگی را بر شما حرام كرده است، خواندن اين كتاب به شما 

توصيه می شود.



چیستان های رازگستر ) فراسوی ذهن ناشناخته (   * عبدالعظیم کریمی
در اين كتاب به شيوه ای تناقض آميز آمده است كه ))كليدهای مديريت زندگی((، رازگشايی از مقصد و معنای آن نيست بلکه زيستن شادمانه 
در دل رازهای فروبسته آن است. مديريت زندگی، حل مشکالت زندگی نيست بلکه حل نشدن در مشکالت فزاينده آن به قصد واگشايی 
مرزهای وجود خويش است. مديريت زندگی، جست و جوی معناهای برساخته و منابع خوشی و شادی در بيرون نيست بلکه معنازدايی 

از معنادار كردن ذهنی آن و آزاد شدن از هرگونه منبع شادكامی ))برساخته(( در زندگی است تا ))شادی خودبسنده(( از مخزن وجود برخيزد.



هرگز بازنگرد
دکتر هنری کالود  * مترجم: نسرین جدیری امیری

ده كاري كه هرگز تکرار نکنيد
افراد موفق در هر زمينه از زندگی توسط  يک مسير قابل پيش بينی، 

كه هم تحقيق و هم تجربه آن را ثابت می كنند و كتاب مقدس هم آن را توضيح 
 می دهد و به آن حکم می كند، تغيير می كنند و به موفقيت می رسند، آن ها عواقب 

واقعی انجام كارها به روش های بی حاصل را درك می كنند، آن  ها اين قضيه را 
به نحوی)) درك می كنند(( كه تغييرشان می دهد و هرگز دوباره به روش های

 قديمی انجام كارها برنمی گردند. اين دريافت های كليدی برای موفقيت 
در تمامی زمينه های زندگی و مسير اجرايی كردن آن ها، تمام آن چيزی 

است كه در اين كتاب خواهيد آموخت.



من كم ارزش  * دکتر ایلین ان. آرون  * مترجم: فرناز فرود
همه ما يک من كم ارزش داريم كه می تواند موجب شود احساس بی ارزشی، خجالت، اضطراب يا حتی افسردگی كنيم. اين كتاب 
به شما نشان می دهد كه چگونه روش هايی را كه برای محافظت از خود به كار می بريد شناسايی كنيد و روش های جديد و سالم تری 
را بياموزيد. تأثير عشق و قدرت را بر من كم ارزش درك كنيد. آسيب های گذشته را كه موجب می شود خودتان را كم ارزش بدانيد 
آشکار و روش دگرگونی ديدگاهتان را كشف كنيد. گفت و گوی مؤثر با منتقد درونی تان داشته  باشيد تا از تأثير من كم ارزش بکاهيد. 



مزیت شاد بودن
شان اکر  * مترجم: گیتا شیخ االسالمی

هفت اصل روان شناسی مثبت انديشی كه موفقيت و عملکرد در كار را بهبود می بخشد. در اين كتاب شما نه تنها درمی يابيد 
مزيت شاد بودن بسيار قدرتمند است، بلکه می آموزيد كه چگونه هر روز از آن استفاده كنيد تا موفقيت شما در كار بيشتر شود.



شخصیت های دشوار  * دکتر هلن مك گراث . هازل ادواردز  * مترجم: ویدا راضی
راهنمای ضروری برای فهم و زندگی يا كار كردن با افرادی كه رفتارشان باعث ناكامی و آشفتگی شماست. كتاب شخصيت های دشوار، با 
استفاده وسيع از كتابچه ) راهنمای تشخيصی و آماری اختالل های روانی( انجمن روان پزشکی آمريکا، به عنوان نقطه شروع خود، به طور 
مؤثری بالغ بر ده ها ويژگی و انواع شخصيت های مختلف را مطرح كرده و همچنين راهکارهای متعددی برای برخورد با رفتارهای دشوار 
مجهز می كند، از جمله: مديريت خشم و تعارض خوش بينی و آموزش اظهار بيان تفکر عقالنی و همدالنه بررسی مجدد شخصيت خود.



چگونه در روابط بزرگسال باشیم
دیوید ریكو  * مترجم: فرناز فرود   *  پنج كليد دوست داشتن هوشيارانه

اين كتاب اسرار را فاش می كند و به جهان روابط می اورد، جهانی كه همه ما از تولد تا مرگ در آن سير می كنيم.
ديويد ريکو در اين كتاب راهنمايی عملی برای برخورداری از روابط موثر ارائه می كند. خوانندگان به كمک تمرين های معنوی 

و دقيق توجه هوشيارانه و مهرورزی، سفری را آغاز می كنند كه به آگاهی، نشاط و ارتباط ژرف می انجامد.



راز درمانی شفابخش   *  دکتر عبدالعظیم کریمی
مخاطب اين اثر با مطالعه ی آن به دانش و مهارتی جديد در روان درمانی دست نمی يابد، بلکه آنچه نصيب او می شود به جای 
آموختن، باختن اغلب آن چيزهايی است كه تاكنون از روان درمانی و روان شناسی نصيبش شده است و اين باختن، بزرگ ترين و 
گرانبهاترين آموزه او از اين ناآموخته های بينش بخش خواهد بود. آنگاه با ظرافتی وصف ناپذير در خواهد يافت كه چگونه روان 

درمانی نکند و از روان درمانی های رايج دوری گزيند تا به تاالر رمزآلود "راز درمانی شفابخش" نزديک شود.



مدیریت افكار ناخوانده و مزاحم   *  سالی ام. وینستون، مارتین ان. سیف   *  مترجم: اکرم کرمي  
پيام اول كتاب اين است كه شما تنها نيستيد. ميليون ها نفر افکار منفی مانند شما دارند. افکار جنون آميز به سراغ كسانی می رود كه ذره ای 
ديوانگی در آنان مشاهده نمی شود. شما تنها كسی نيستيد كه افکار تکراری ذهنتان را ترك نمی كند. پيام دوم اينکه شما خيلی شجاع 
هستيد كه اين كتاب را برای خواندن انتخاب كرده ايد. شما فکر می كنيد ممکن است اين افکار معنای مهمی  داشته باشند و بتوانند خطری 
ايجاد كنند. به همين دليل است كه پيوسته سعی كرده ايد اين افکار را از خود دور سازيد. از اين رو انتخاب اين كتاب عملی شجاعانه است.





کلیدهای بازسازی زندگی پس از طالق



تأثیر طالق بر فرزندان 
گري نیومن و پاتریشیا رمانوسکي  * مترجم: فرناز فرود

و  افکار  بتوانند  تا  يکديگر جدا شده اند، كمک مي كند  از  كه  والديني  به  مطالعة مجموعه شش جلدي ))فرزندان طالق(( 
احساسات فرزندانشان را درك نمايند. در كتاب اول اين مجموعه، مي بينيد فرزندان چگونه طالق را تجربه مي كنند و آثار 

درازمدت طالق چيست. 



فرزندان طالق از نوزاد تا هفده ساله
گري نیومن و پاتریشیا رمانوسکي  * مترجم: فرناز فرود

در كتاب دوم روند رشد كودكان از نوزاد تا هفده ساله شرح داده مي شود تا بتوانيد 
 با ويژگي هاي سني فرزندتان آشنا شويد. همچنين احساس گناه، خشم، نفرت،

اندوه پنهان، طردشدگي، افسردگي، استرس، كمبود اعتماد به نفس و نيازهاي 
عاطفي فرزندان طالق توضيح داده مي شود.



دعواي پدر و مادر 
گري نیومن و پاتریشیا رمانوسکي

* مترجم: فرناز فرود
زندگي  از  حقيقي  نمونه هاي  مشاهدة  سوم ضمن  كتاب  در 
فرزندان طالق با چالش هاي تغيير آشنا مي شويد. سپس به 
با  و  يکديگر  به  نسبت  مادر  و  پدر  موضوع دعوا و خشونت 
فرزندان پرداخته مي شود و روش هايي براي نجات فرزند از 

اين ميانه توصيه مي گردد.



نخستین خداحافظي 
گري نیومن و پاتریشیا رمانوسکي  * مترجم: فرناز فرود

در كتاب چهارم دربارة نخستين روز طالق صحبت مي شود. چگونه و چه هنگام به فرزندتان خبر بدهيد و فرزندتان نياز دارد چه 
چيزهايي را بداند و چه چيزهايي را نداند. دربارة نخستين خداحافظي و هنگامي كه پدر يا مادر از خانه مي رود، با ذكر نمونه هاي 

حقيقي، مطالبي شرح داده مي شود. 



یک دل و دو خانه 
گري نیومن و پاتریشیا رمانوسکي  * مترجم: فرناز فرود

در كتاب پنجم با شيوه هاي گوناگون و واقعيات دشوار حضانت و ديدار آشنا مي شويد، نکاتي براي رفتار مناسب هر دو والد با 
فرزند، به شما يادآوري مي شود و مي بينيد كه در روزهاي مهم مانند عيد، جشن تولد و جشن آخر سال يا تعطيالت تابستان، 

چگونه مي توانيد سهيم شويد. 



ورود به خانواده جدید  
گري نیومن و پاتریشیا رمانوسکي  * مترجم: فرناز فرود

در كتاب ششم موضوع اصلي اقدام به ازدواج مجدد و روابط افراد ناتني با يکديگر است. به شما راهنمايي مي شود كه پس 
از طالق و پيش از آشنايي با شخص ديگر، چه مقدار فاصله وجود داشته باشد و در اين مدت چه زخم هايي را در خود و 

فرزندانتان التيام بخشيد.  



بازسازي زندگي پس از طالق
دكتر بروس فیشر و دكتر رابرت آلبرتي  * مترجم: اكرم كرمي

اگرچه اين كتاب مفهوم و عنوان طالق را با خود يدك مي كشد، توصية ما اين است حتي افرادي كه تصميم به ازدواج 
دارند نيز اين كتاب را مطالعه كنند، چه اين كتاب با برشمردن علل طالق در واقع رهنمودي براي احتراز از انتخاب هاي 

نادرست را نيز در اختيار خواننده قرار مي دهد. 



ادبیـات عرفـانی



اخالق بردگان و اخالق آزدگان  
دكتر عبدالعظیم كریمي 

در اين اثر دو نوع اخالق با دو نوع ساختار در قالب دو نوع گفتمان متضاد ))برده و آزاده(( بيان شده است تا در مقايسه رودررو 
با يکديگر اوج زيبايي اخالق آزادگان در برابر اخالق بردگان نمايان گردد.



گفتهاي بي گفتمان  
دكتر عبدالعظیم كریمي 

آنچه در اين كشکول معجون و صحيفة نامأنوس گردآوري و رونمايي شده است، نشاني از آن راه بي نشان، گفته اي از آن گفت 
خاموشان، و لبابي از آن لب فروبستگان دارد، تا رهروان طريقت عشق به اقتضاي حال و احوال دل از ديدن انوار آن، نوري برگيرند 

و چراغ ناافروخته را افروخته كنند.  



كوی نومیدی مرو امیدهاست  * زهرا سینایی )راحیل(  * تصویرگر و طراح گرافیک: زهره سینایي 
كتابي سراسر بشارت و دعوت به سرزمين روشني و اميد است. اين كتاب شامل 16 قطعه به قلم استاد دكتر حسين الهي 
قمشه اي است كه به طور مستقيم خطاب به مؤلف كتاب، طي ده سال زندگي در خلوت نوشته شده است. اين قطعات چنانکه 
مؤلف نيز در مقدمة كتاب ذكر كرد ه است پاسخ برخي پرسش ها و نيز توصيف پاره اي از حاالت مؤلف در آن ايام است كه 

همچون چراغي هدايت گر، راه را در مقابل او گشوده و او را در رسيدن به هدف ثابت قدم داشته است.



هدیه اي از فرشته مادر    * زهرا سینایی )راحیل(  * پیشگفتار: دكتر حسین محی الدین الهی قمشه ای  
  اين داستان عميق و جذاب هرچند ظاهراً براي شخص خاصي طراحي شده، اما به حقيقت قصة عمومي همة انسان هاست 
پيمان  و  عهد  با همه  پروردگار  آمدن،  از  پيش  و  فرستاده مي شوند  به جهان خاك  مهرگياه عشق يک به يک  پي  در  كه 
مي بندد كه در زمين جوياي راه خدا باشند كه همان طلب زيبايي و دانايي و نيکويي است و به دنبال شياطين نروند كه 

همان زشتي و شر و جهالت است.



13 روز با سلیمان  
زهرا سینایي )راحیل(  * تصویرگر و طراح گرافیک: زهره سینایي

اين كتاب يک اثر پژوهشي از داستان زندگي و فعاليت هاي حضرت سليمان از كودكي تا 
پايان عمر است. اين كتاب شامل يک ديباچه و سه بخش با 13 عنوان است.



ر و كورش  دو پادشاه بُختُنَصَّ
زهرا سینایي )راحیل(  * تصویرگر و طراح گرافیک : زهره سینایي 

اين كتاب يک اثر پژوهشي دربارة حوادث تاريخي بيان شده در آيات 4 تا 6 سورة اسراء در قرآن است كه به بيان سرگذشت 
دو تن از پادشاهان بزرگ تاريخ بختنصر و كورش هخامنشي و نيز معرفي شش تن از پيامبران گمنام بني اسرائيل به نام هاي 

ناحوم، حبقوق، صفنيا، ارميا، حزقيال و دانيال مي پردازد. 



  طربنامه
 زهرا سینایي )راحیل(  * مقدمه: دكتر حسین محی الدین الهی قمشه ای  * گرافیک: زهره سینایی

 طربنامه همچنان كه از نام آن پيداست، دعوت نامه اي به سرزمين شادي و مضمون اصلي آن ستايش پروردگار و دعوت
 همگان به سوي اوست. اين كتاب كه شامل 40 قطعه شعر سپيد است، حال و هواي غزليات سليمان را در عهد عتيق زنده

مي كند و مانند آن غزل ها ارتباطي بسيار زيبا و گرم با طبيعت دارد.



چقدر با تو خوبم! 
اكرم اسماعیلي پور )محدثه(   * تصویرگر و گرافیک : كیانوش غریب پور 
تمام  با  زمين  روي  كه  انسان،  يک  ))من((،  سادة  واگويه هاي  كتاب  اين 
مختصاتش، با تمام رنگها و خيابان هاي شلوغش، با تمام شيطنت هايي كه 
هست و انکارش نمي كنم، مي خواهم بگذرم از فراموشي و پناهنده شوم به 
بيداري... حکايت آمدنم، انتخاب ها و دوراهي هايم و سپردن خود به ))او(( كه مرا 

بيش از من دوست دارد... و اين يعني چقدر با ))او(( حالم خوب است!



نامه هاي خط خطي
عرفان نظرآهاري  * گرافیک: پژمان رحیمی زاده

نامه هاي خط خطي كتابي است كارگاهي و آموزشي در دو حوزة فکري و نوشتاري كه ذهن مخاطب نوجوان را فعال مي كند. 
در حقيقت اين كتاب دفتر يادداشت نوجواني است كه به مدت يک سال هر هفته براي خدا نامه مي نويسد.



لیلي نام تمام دختران زمین است  
عرفان نظرآهاري  * تصویرگر: علي نامور  * گرافیک: شاپور حاتمی

ليلي نام تمام دختران زمين است و در حقيقت نام ديگر انسان است؛ انساني فراتر از جنسيت و فراتر از مکان و زمان و 
موقعيت و تاريخ. او ماجراهاي مختلفي را در مواجهه با جهان، خدا و هستي از سر مي گذراند و مراحل و مراتب مختلفي از 

عشق را تجربه مي كند و . . .



 پیامبري از كنار خانه ما رد شد
 عرفان نظرآهاري  * تصویرگر: عطیه مركزي  * گرافیک: شاپور حاتمی

 پيامبري از كنار خانه ما رد شد، كتابي است شامل سيزده حکايت شاعرانه و معنوي. در اين حکايت ها شخصيتي آرماني و
 اسطوره اي حضور دارد كه گاهي نام او پيامبر است و گاهي تنها نامش انسان است و . . .



در سینه ات نهنگي مي تپد 
عرفان نظرآهاری  * تصویرگر: حسن عامه كن  *گرافیک: شاپور حاتمی

كتاب فوق دربرگيرندة سيزده حکايت شاعرانه و اشراقي است و هر حکايت 
و  انساني كه دغدغه  با خودش.  و  با خدا  است  انسان  نوعي گفت وگوي  به 

دلشوره هايش را براي رسيدن به كمال و رشد و رستگاري بيان مي كند.



 من هشتمین آن هفت نفرم
 عرفان نظرآهاري  * تصویرگر: سحر بردایي  * گرافیک: شاپور حاتمی

 ادبيات در حقيقت آرزوي تغيير و دگرگوني است. آرزوي بهتر شدن. كتاب من هشتمين آن هفت نفرم در واقع امکاني براي تحقق
 چنين باوري است. داستان هاي تاريخي و قصه هاي اسطوره اي در اين كتاب به گونه اي ديگر مطرح و از زواياي تازه اي به آنها

 نگريسته شده است.



جوانمرد نام دیگر تو 
عرفان نظرآهاري  * تصویرگر : سید میثم موسوي  * گرافیک: شاپور حاتمی

اين كتاب در پي آن است كه در پيکر مفهوم جوانمردي كه در اين زمان نهفته و نيمه جان است، نفسي تازه بدمد. نويسنده پس 
از مقدمه اي دربارة جوانمردي، به زندگي و شرح حال ))شيخ ابوالحسن خرقاني(( عارف بزرگ قرن پنجم، در مقام جوانمردي 

ماندگار در تاريخ، از حوزة جوانمردان صوفي پرداخته است.   



به زودی منتشر می شود: 

101 بازی نمایشی
101 بازی برای حضور ذهن

101 بازی خانوادگی
كتاب بزرگ بازی

دیگر از قلدرها نمی ترسم
فرزند پروری بدون شرط

بحران و رشد


