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»انتشارات مهرسا« در سال 1390 به عنوان ناشر تخصصي در حوزه ي »مغز و شناخت« 
و به منظور تولید محتواي آموزشي فاخر براي طیف گسترده ي مخاطبان فرهیخته از اساتید تا 
مشاوران، خانواده ها و عموم مردم، در گروه انتشاراتي مهروماه متولد شد. انتشارات مهرسا در 
هشتمین سال فعالیت، زمینه ي کاري خود را بر مجموعه کتاب هاي ذيل متمرکز ساخته است:
مجموعه کتاب هاي »باشگاه مغز« بزرگساالن و کودکان براي ارتقاي توانمندي هاي مغزي و 
روان شناختي؛ تولید کتاب هاي خودآموز مرحله به مرحله با هدف بهبود توانمندي هاي مغزي، از 
 اولويت هاي انتشارات است. در بخش بزرگسال، کتاب هاي »باشگاه مغز )1(«، »باشگاه مغز )2(؛

مدیریت«،  و  کنترل  مغز  »باشگاه  یادگیری«،  و  حافظه  )3(؛  مغز  »باشگاه  تمرکز«،  و  توجه 
»دفتر برنامه ریزی مغز/ Brain Planner«، »مجموعه ی شش جلدی مغز من و رنگ آمیزي« 
و هم چنین ترجمه ي منابع ارتقاي توانمندي هاي مغزي مانند کتاب هاي »پرورش حافظه«، 
»پرورش مغز« و »کتاب کار و تمرین توانبخشي مغزي« از محصوالت اين مجموعه هستند. 
مغزی  عملکردهای  تقويت  و  ذهنی  توانمندسازی  هدف  با  داستان هايی  کودک،  بخش  در 
کودکان در قالب کتاب های »مغز شگفت انگیز تو«، »نمي توانم چیزمیزهایم را پیدا کنم«، » با 
برنامه ریزی همه ی کارها ردیف می شود«، »مغز خمیری، مغز سنگی«، مجموعه ی »گردو« و... 

به چاپ رسیده است.
مجموعه کتاب هاي »فرزندپروري« و »کودک« با تاکید بر تکامل مغزي و شناختي کودک و 
پرورش مهارت های اجتماعی و تقویت ارزش های اخالقی؛ از مجموعه ي فرزندپروري کتاب هاي 
»مغز کودک من«، »احساسات کودک من«، »365 راه براي پرورش فرزنداني فوق العاده« و در 
بخش کودک مجموعه ی هفت جلدی »مهارت های اولیه«، مجموعه ی پنج جلدی »داستان هاي 

پانچلو« و مجموعه ی ده جلدی »چی شبیه چیه« و... ارائه شده است.

مجموعه کتاب های تفریحات مغزی با هدف افزایش میزان تجربه های رضایت بخش در زندگی: 
شامل کتاب هايی از قبیل »جاذبه های گردشگری جاده ی فیروزکوه«، »جاذبه های گردشگری 
جاده ی هراز«، »کوه پیمایی و طبیعت گردی« و »گیاهان دارویی« برای لذت بردن از زندگی و 

تأمین نیاز مغز به تفريح و لذت، پیشنهادهايی برای شما به همراه دارند.
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اين کتاب نوشته شده است تا شما - البته مغزتان - را يك لحظه هم تنها نگذارد. تمرينات 
در نظر گرفته شده در اين کتاب از سويی و آموزش ها و نکات کاربردی از سوي ديگر، دست 
به دست هم داده اند تا طی 16 پله، مغز شما را در هفت حیطه ی شناختی مهم حافظه، 
توجه، مهارت های بصری- فضايی، حل مسئله و منطق، مهارت های محاسباتی، بازشناسی 

چهره و احساسات و مهارت های کالمی، بیش از پیش توانمند  سازند. 

کتاب آمــوزش و تمــرین برای 
فعالسازی توانمندی های مغزی

چاپ دوازدھم
چاپ نھم

هدف اصلی اين کتاب فعال تر کردن بخش هايی از مغز است که وظیفه ی تمرکز حواس 
و به اصطالح علمی تر، نگهداری توجه را بر عهده دارند. ما در اين کتاب سعی کرده ايم 
با طراحی تمرينات متنوع و جذاب در 24 پله، توجه و تمرکز شــما را به تدريج بهبود 
بخشیم. شما در اين کتاب، با مجموعه ای متفاوت از آنچه پیش تر در باشگاه مغز ارائه 

شد، رو به رو می شويد و گام به گام با ابعاد مختلف توجه خود آشنا خواهید شد.

کتاب آموزش و تمرین برای 
فعالسازی توجه و تمرکز

مـوردتـایـیـد

ش
وزارت آموزش و پرور
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ايــن  کتاب طــی 24 پله، با هدف ارتقای ســطح آگاهی افــراد از توانمندی های 
مغزی شان آماده شده اســت. اين بار محوريت تمرينات مغزی، ارتقای توانمندي 
اصلي حافظه و انواع متعدد آن اســت. در اين کتاب، تمرينات و آموزش هايي ارائه 
شــده اســت که پیوند بســیار نزديکی با دنیای واقعی دارند و به آسانی در خالل 

فعالیت های روزمره کارايی دارند. 

اين کتاب طی 16 پله، سعی در تقويت عملکردهای  مغزی دارد که از سطوح پايه مانند 
توجه پایدار و متمرکز شروع می شود و گام به گام به سوی عملکردهای مغزی عالی تر و 
پیشرفته تر مانند تصمیم گیری و حل مسئله پیش  می رود. تمرينات و آموزش هايی که 
در اين کتاب طراحی شده اند، در راستای مجموعه های قبلی هستند و به نزديکی هرچه 

بیشتر چالش های مغزی با واقعیت های زندگی روزمره کمك می کنند.

کتاب آموزش و تمرین 
برای فعالسازی حافظه و یادگیری

 مدیریت تمرکز، یادگیری،
احساسات، تمایالت و تصمیمات

مـوردتـایـیـد

ش
وزارت آموزش و پرور
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همه دنبال افراد خوش فکر هســتند؛ آن ها مشــکالت را حل می کنند؛ همیشه 
ايده هايــی دارند و همواره به آينده ای بهتر امیدوارنــد؛ به ندرت می توان آن ها را 
فريب داد يا از آن ها سوءاستفاده کرد. خالصه اين که، افراد خوش فکر در کارشان 

موفق هستند. 
کتاب افراد موفق برگردانی از کتابی با همین عنوان است و به شما نشان می  دهد 

چگونه يك متفکر موفق باشید و زندگی و کار خود را متحول سازيد.
هر فصل اين کتاب روی يکی از یازده نوع تفکر متمرکز شده است:

● تفکر کل نگر ● تفکر متمرکز ● تفکر خالق ● تفکر واقع گرا
● تفکر استراتژيك ● تفکر امکان گرا ● تفکر عمیق ● تفکر عامیانه

● تفکر مشارکتی ● تفکر غیرخودخواهانه ● تفکر هدف گرا  

تمرين هايی برای دستیابی به 
تفکر قدرتمند
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زندگی روزمره ی ما مملو از کارهايی اســت که يا انجام شده اند، يا در حال انجام 
هستند و يا بايد انجام شوند. اما مغز ما چقدر ظرفیت ثبت و ذخیره ی همه ی اين 
کارهــا را دارد؟ چند بار در طول روز با خودتان اين جمله را تکرار کرده ايد که ای 
کاش من هم دستیاری داشتم تا در طول روز به من يادآوری می کرد چه ساعتی 
بايد کجا باشــم و چه کاری انجام دهم؟ چه کارهايی برای من اولويت بیشتری 
دارند؟ »دفتر برنامه ر يزی مغز« همان دستیاری است که می تواند برای همه ی ما، 
صرف نظر از شغل و حجم وظايف روزانه ای که داريم، ابزاری کاربردی و مفید باشد و 
با پاسخ  دادن به اين سؤاالت، برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی سالم، هدفمند 
و منظم به ما کمك کند. دفتر برنامه ريزی مغز متفاوت از يك تقويم يا دفترچه 
يادداشت معمولی است، چرا که در آن می آموزيم و تمرين می کنیم چگونه با تکیه 

بر عملکردهای مغزی خود، زندگی روزانه  مان را مديريت کنیم.

دفتر برنامه ریزی باشگاه مغز
نويسنده: جان سی. مکسِول
مترجم: سامان شاهین پور

ابزار کلیدی مديريت زمان
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آموزش و تمرين برای 
فعالسازی توانمندی های مغزی

آيا از عملکرد حافظه ی خود ناراضی هستید؟ ما شما را با انواع ورزش های ذهنی 
برای نیرومند کردن حافظه تان آشنا می کنیم.  هر فصل از تمرينات اين کتاب با 
چیستان های سرگرم کننده، بازی ها و تصاویر جذاب و رنگارنگ همراه شده است 
تا بتوانید بدون يکنواختی و با اشتیاق در مسیر بهبود حافظه و افزايش خالقیت 
خود گام برداريد. در بخش های مختلف کتاب نیز خودآزمايی هايی قرار داده ايم تا از 
وضعیت کنونی و  آتی حافظه ی خود آگاه شويد و شاهد پیشرفت گام به گام خود در 
هر مرحله باشید. با مطالعه ی اين کتاب که بر پایه ی جدیدترین یافته های علمی 
درباره ی مغز و فرايندهای شــناختی تألیف شده است، به ساير ابزارهای تقويت 

حافظه نیازی نخواهید داشت.

 رشته های علمی بسیار وسیعی با رويکردهای چندجانبه درباره ی مغز به وجود 
آمده است، اما با فرصت محدود انسان ها در دنیای امروزی و حجم گسترده ی 
اطالعات در اين عصر، شايد افراد در طول زندگی خود کم تر به فراگیری جامع 
و کامل در اين زمینه بپردازند. به همین دلیل گزیده خوانی و انتخاب درست 

منابع اطالعاتی در دنیای امروزی، بسیار اهمیت دارد.
کتابی که در دســتان شماســت، با توجه به موارد مطرح شــده و به صورت 
مختصر، با زيبايی و جذابیت های تصويری منحصر به فرد و به طور ســودمند 
به توضیح کارکردهای پایه ای مغز و راه ها و تمرینات بهبود مهارت های مغز 

شما پرداخته است.
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آموزش و تمرين برای 
فعالسازی حافظه ای توانمند

نويسندگان: جیمز هريسون، مايك هابز
مترجم: مريم جاللی

نويسنده: دکتر پاسکال میشالن
مترجم: میالد کسائی
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يکی از راه های بســیار مناسب برای فعال  کردن شــبکه ی حالت پیش فرض مغز، رنگ آمیزی نقش ها و 
طرح هایی با ویژگی های خاص است. در اين مجموعه کتاب ها، طرح هايی برای شما برگزيده ايم که با هدف 

ما برای فعال کردن نواحی مغزی مربوط به خالقیت و آرامش هماهنگی بیشتری داشته اند. 
استفاده ی منظم از اين نوع رنگ آمیزی، روزانه بیست دقیقه در اوج فشار کاری يا بعدازظهر هنگام 

استراحت، به تمام افرادی که به توانايی خالقیت مغزشان نیاز دارند، توصیه می شود.

»ذهن آگاهی با رنگ آمیزی« نوعی کتاب رنگ آمیزی بزرگســاالن 
است که شــامل طرح های خیره کننده، الگو های زيبا و نقش های 

آرام بخش می شود.
البــه الی صفحات، تمرين هايی برای تقويت مهارت »زیســتن در 
لحظه ی حال« خواهید يافت؛ همه جا اين کتاب را همراه خود داشته 
باشید چرا که با رنگ آمیزی و خلق تصاوير جديد، تنها چند دقیقه 
طول می کشد تا احساس بهتری پیدا کنید! امیدواريم اين کتاب به 

کمك شما بیايد تا روزها و لحظه هايی آرام تر را سپری کنید.

یستن در  ز
لحظه ی حال

ذهنآگاهیخالقیتآرامش
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بیش از 140 تمرين برای بازتوانی 
عملکردهای مغزی آسیب ديده

اين کتاب با ارائه ی عملی بیش از 140 تمرین بازتوانی شناختی در زمینه ی تقویت 
حافظه، مهارت های اجرایی، آگاهی و بینش و سازگاری هیجانی در افراد دچار آسیب 

مغزی، مجموعه ای ارزشمند از راهکارهای مناسب است. 
اصل کتاب براســاس برنامه های قابل ارائه در گروه های درمانی شکل گرفته است؛ 
بنابراين می توان آن را به عنوان مرجع درمانگرانی که با افراد دچار آسیب مغزی کار 
می کنند، در نظر گرفت. از طرفی، هر کدام از تمرين های کتاب مانند دستور آشپزی 
برای تمام افراد قابل اجراست؛ بنابراين زمانی که فرد دچار آسیب مغزی يا خانواده ی 
او دنبال روش هايی برای بهبود وضعیت حافظه و مهارت های تفکر هستند، تهیه ی اين 
کتاب، خالی از فايده نیست. استفاده از اين کتاب حتی برای کسانی که می خواهند 

مغز سالم خود و شیوه های تمرين دادن آن را بشناسند، سودمند خواهد بود.
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 نويسنده: تره ور پاول
مترجم: دکتر مهدی شريف  الحسینی

چگونه توانمندی های مغز خود را 
در گذر زمان حفظ و تقویت کنیم؟

اين کتاب تالشی است در جهت گردآوری مجموعه ای از مهم ترين حقايقی که 
در گذر زمان برای مغز ما انســان ها به طور طبیعی رخ می دهد و عملکردهای 
مغزی ما را تحــت تاثیر قرار می دهد. با مطالعه ی اين کتاب، می توانید عملکرد 
مغــزی خود را اندازه  بگیريد و با به کاربردن راه کارهای عملی، در طول زمان آن 
را بهبود بخشــید؛ راه کارهايی که زندگی شما را در جهت سالمت مغزتان تغییر 

می دهد. پس با ما در »مغز من در گذر زمان« همراه شويد.
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بدون شــك شــما هم افرادی را ديده ايد که قواعدی ساده دارند و بر اساس آن قواعد 
مسائلشان را حل می کنند و اغلب هم موفق هستند و از زندگی خود رضايت دارند. برای 
مثال شايد عصاره ی چندين کتاب در زمینه ی روابط بین فردی را بتوان در اين جمله ی 
ساده پیدا کرد که: »هر آنچه برای خود نمی پسندی، برای دیگران هم نپسند.« کسی 
کــه در روابط خود به همین يك توصیه عمل کند، در برقراری روابط رضايت بخش و 
سالم، موفق خواهد بود.  اگر به جای دستورات متعدد، جزئی و کم کاربرد، از توصیه های 
ساده و کلی اما مفید، کافی و اثربخش استفاده کنید می توانید در موقعیت های پرفشار، 
ولع شــديد، کمبود انرژی روانی يا حتی خستگی و ناامیدی، با صرف کم ترين میزان 

انرژی برای حرکت در راستای رسیدن به هدف، موفق شويد.

 میانبرهای مغزی برای
کاهش وزن هوشمند

مهرتن هديه ای است برای همه ی ما فـرزنـدان هـبــوط کـرده ی آدم. او که »گناه 
نخستین« را با »خوردن« ســیب ممنوعه مرتکب شد. »مهرتن« برای همه ی ما 
انسان هايی است که بیش از نیاز خود می خوريم و نمی دانیم چرا! »مهرتن« معرفی 
راهکارهای اصالح رفتار و تقويت توان مغز برای مهار همه ی خوردن هايی اســت 
که برای ما مريضی و سنگینی و کاهش عمر به همراه می آورند. در اين کتاب باور 
خواهیم کرد تا نپذيريم »مغزی وابســته به خوردن« داريم و تا »خوشحالی« را با 
اين پذيرش همراه نکنیم، مسیر بهبودی ما آغاز نمی شود. مسیر مرحله به مرحله ی 
اين کتاب در 24 پله، آموزش های الزم را براساس دانش روز دنیا و تجربه ی بومی 

ما در اختیار شما قرار می دهد. 

چگونه با کمک توانمندی های مغزی 
خود بر قند و چربی خون و اضافه 

وزن غلبه کنیم؟
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»امید« و »نويد« با داستان جديدی برگشته اند! آن ها 
قصد دارند روی پــروژه ای برای نمايشــگاه علوم کار 
کننــد. امید و نويد ياد گرفتنــد به نقاط قوت و ضعف 
يکديگر احترام بگذارند. خالقیت به ساختار نیاز دارد و 

ساختارمندی به خالقیت... .
آن دو بايد ياد می گرفتند چگونه در کارها برنامه ريزی و 

اولويت بندی کنند.

»براندن« دوســت دارد مرکز توجه اطرافیان باشد. او 
گمان می کند شــوخی ها و مســخره بازی هايش باعث 
می شوند دوســتانش او را تحســین کنند. اما اين بار 
شوخی بی موقع در کالس و رفتار تکانه ای )بدون فکر( 
او هنگام بازی بســکتبال باعث شد معلمان، والدين و 
دوستانش به او کمك کنند تا بتواند رفتارهای تکانه  ای 
خود را مديريت کند. برانــدن ياد می گیرد قبل از هر 
اقدامی، آن را ســبك و سنگین کند و مراحل مديريت 

فکرهای ناگهانی را انجام دهد...

تمرین برنامه ریزی برای تقویت مغز
توان مغز قدرتمند من برای مهار 

خواسته های نامناسب
با »مغز خمیری« و »مغز ســنگی« آشــنا شويد. آن ها 
دو نــگاه متفــاوت دارند. مغز خمیری دوســت دارد با 
ماجراجويی های مختلف خوش بگذراند. اما مغز سنگی 
هر چیز را همان گونه که هست، می پذيرد و فکر می کند 

نمی شود هیچ کاری برای بهتر کردن آن انجام داد.
در اين کتاب، مغز خمیری به مغز سنگی ياد می دهد چگونه 
پوشــش مغزش را بردارد و آن را آزاد کند. مغز سنگی هم 
ياد می گیرد در مدرســه و در زندگی، لذت بیشتری ببرد. 

پرورش توانمندی های مغزی در کودکان
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اتاق مرتب ، مغز قدرتمند
»تامی« و »جیمی« پســرعمو هستند اما با هم خیلی 
فرق دارند. تامی خالق و خوش فکر است اما اتاق بسیار 
نامنظمــی دارد؛ به طوری که نمی تواند وســايل مورد 
نیازش را پیــدا کند. در مقابل، جیمــی منظم ترين و 
سازمان يافته ترين فرد روی زمین است. روزی مادر تامی 
اعالم کرد تا منظم شدن اتاق تامی، اجازه ی بازی کردن 
به او نمی دهد. در اين لحظه، جیمی وارد صحنه شــد تا 

برای منظم کردن اتاق تامی به او کمك کند.

»برتا« دختری شــاد و خوشحال است، اما امان از روزی 
که می خواهد امتحان بدهد! کلمه ی امتحان برای او يعنی 
»اصاًل من توانايی حل کردن اين ســواالت را ندارم.« در 
اين کتاب، معلم برتا به کمکش می آيد و او را به عضويت 
در »انجمن دوســتداران امتحان« دعوت می کند. او به 
برتا کمك می کنــد تا امتحان را به عنوان فرصتی برای 
سنجش آموخته هايش ببیند و فکر کند: »اگر من تالش 

کنم حتماً استرس نخواهم داشت.«

اين کتــاب اطالعاتی دقیق درباره ی مغز و ارتباط آن 
با زندگی ارائه می دهد تــا انگیزه ی يادگیری افزايش 
يابد. والدين و آموزگاران می توانند اين کتاب جالب و 
جذاب را برای کــودکان بخوانند. اين کتاب با ارائه ی 
مطالب ســاده و جالب دربــاره ی پیچیدگی های مغز 
انســان، ســطح اطالعات والدين و آموزگاران را باال 
می بــرد و به آنان کمك می کنــد در حوزه ی آموزش 

قرن حاضر، سهیم باشند.

مـغـز شگفت انگیز تو
توان مغز قدرتمند من در غلبه بر نگرانیبه کارش بگیر تا قوی و قوی تر شود!
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شامل 12 ماکت برای ساخت:
• 2 مغز سه بُعدی رنگی پرشده

• 10 مغز برای رنگ آمیزی و آموزش
کالهــی که در آن، بخش های مختلف مغز را مشــخص 
کرده ايم و شما می توانید ضمن آشنايی با شکل و ساختار 
مغز، بخش ها و عملکردهای مختلف آن  را نیز ياد بگیريد. 

زمانی که کاله را ساختید و رنگ آمیزی کرديد، آن را روی 
سرتان بگذاريد، مقابل آينه بايستید و بخش های مختلف 
آن را لمــس کنید. با ايــن کار می توانید مغزتان را بهتر 

بشناسید و احساسش کنید. 

يك روز صبح »فیلیکس« از خواب بیدار شــد و سطلی 
باالی سرش احساس کرد که با اتفاق های ناخوشايند روز، 
آب آن کم و کمتر می شد. فیلیکس فهمید که برای به 
دست آوردن شادی و داشــتن سطلی پر از آب، بايد با 
مهربانی کردن به ديگران سطل آن ها را پر کند. داستان 
فیلیکس و ســطل های مهربانی به يادمان می آورد که 
دستیابی به شــادی و سعادتمندی از راه قسمت کردن 

شادمانی میان مردم دنیا ممکن خواهد بود.

اين کتاب، ماجرای زندگی »ســام« پســری است که با 
اختالل »اتیســم« زندگی می کنــد و مغزش به صورت 
خاصی سیم پیچی شده است. پسری که می خواهد شما 
نیز او را بشناسید و بدانید که ديدنی ها و صداهای اطرافش 
را چگونه درک می کند. ســام می داند که با همساالنش 
متفاوت اســت: مثالً جمعیت زيــاد و صداهای بلند او را 
می ترســاند، حتی در آغوش گرفته شــدن او را ناراحت 
می کند. اين کتاب بــرای همه کودکان، به ويژه آن هايی 
که در کنار کودکان دارای اختالل اتیسم زندگی می کنند، 

بازی می کنند، يا مدرسه می روند مناسب است. 

توان نامحدود مغز من برای شادمانی

 سیم پیچی مخصوص
مغز من
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»کتاب هــای گــردو« از مجموعه ی باشــگاه مغــز کودکان، 
مجموعه ای هدفمند است که تمرين هايی ساده و جذاب برای 
کودکان سه سال به باال ارائه می دهد تا ضمن سرگرمی، بازی 

و رنگ آمیزی، عملکردهای مغزی آنان را نیز تقويت کند.
برای اســتفاده از اين کتاب ها به ترتیب خاصی نیاز نیست و 
می توان با هر کتابی که کودک رغبت بیشــتری به آن نشان 
می دهد، آغاز کرد. ابزار مورد استفاده، یک مداد سیاه و چند 

مدادرنگی است.
اســتمرار حل چنین تمريناتی در طــول زمان، تاثیری قابل 
مالحظه  در بهبود و فعالســازی عملکردهای مغزی کودکان 
ماننــد توجه و تمرکــز، حافظه و مهارت هــای بصری فضايی 
خواهد داشت و چه صحنه ای خوشايندتر از کودکی هوشمند 

که بازی می کند، می خندد و ياد می گیرد...

مـوردتـایـیـد

ش
وزارت آموزش و پرور



14

کتابهایکودکمجموعهیمهارتپروریوارزشپروری

هرکس روزی در زندگی اش فکری داشته که بیش از حد 
بلندپروازانه، نشــدنی يا دشوار بوده است. کتاب باال از تو 
دعوت می کند تا از فکرهايت استقبال کنی، بهشان فرصت 
رشد کردن بدهی و بعد به نتیجه رسیدن تالش هايت را 
به تماشــا بنشــینی؛ پر و بال دادن به هر ايده، تازه اول 

ماجراست.

هر کس روزی چیزی را از ته دل می خواسته اما نتوانسته 
آن قــدر که بايد، برای به دســت آوردنش خطر کند. اين 
داســتان کمکت می کند از فرصت هايی که برايت پیش 
می آيند اســتقبال کنی. چون تا وقتی هــر فرصت را از 
دست ندهی، نمی فهمی چه تأثیر بزرگی می توانسته در 

زندگی ات داشته باشد.

هرکس روزی مشکلی داشــته و آرزو می کرده از شر آن 
خالص شود. داستان اين کتاب کمکت می کند به مشکلت 
دقیق تر نگاه کنی تا بفهمی چرا به سراغ تو آمده است. در 
اين مسیر احتماالً چیز شگفت انگیزی درباره ی مشکلت 

کشف می کنی... و البته درباره ی خودت.

با یک فکر تازه چه کار می توانم بکنم؟با یک فرصت چه کار می توانم بکنم؟با یک مشکل چه کار می توانم بکنم؟
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اين مجموعه ضمن روايت داستانی ساده و قابل فهم، کودک 
را با مفاهیم ارزشــمند اخالقی چون اعتماد به نفس، عزت 
نفس و پذيرش خويشــتن آشنا می سازد و همچنان نیز بر 

خودآگاهی نسبت به توانمندی های فردی تاکید می ورزد.
از آن جا که اين داســتان ها آموزه های اخالقی و ارزشی را 
يادآوری می کند که در وجود همه ی انسان ها نهفته است؛ 
مطالعه شان رده ی  ســنی خاصی ندارد و بزرگساالن را نیز 

شامل می شود.

 با صدای ماندگار
سرکار خانم گیتی خامنه

مجموعه کتاب های پانچلو به همراه سی دی صوتی

تـایـیـد
مـورد

ش

ت آموزش و پرور
زار

و
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»آرجی« روز سختی را گذرانده است. وقتی از خواب 
بیدار شد، يك آدامس به موهايش چسبیده بود. بعد 
از آن، چون دير به مدرسه رسیده بود، زنگ تفريح را 
از دست داد. آرجی با کمك مادرش فهمید که چون 
به راهنمايی های مادر، مدير مدرسه، معلم ها و حتی 
دوستانش توجه نمی کند، دچار مشکل می شود. اين 
کتاب به تمام خوانندگان کودک می آموزد که گام هايی به 

سوی مهارت های ضروری و مهم بردارند. 

»آرجی« بدون اين که به کســی بگويد، با صمیمی ترين 
دوستش، َسم، تصمیم گرفتند سوار اتوبوس مدرسه نشوند 
و تا خانه پیاده برگردند. بعد، بدون اجازه از کامپیوتر پدرش 
برای پیدا کردن رمز بازی استفاده کردند. پدر آرجی به او 
ياد می دهد که برای بهتر انجام دادن کارها اجازه بگیرد. 
دوباره يادم رفت اجازه بگیرم! مهارت های رفتار اجتماعی 
برای داشتن زندگی شادتر در خانه و موفقیت در مدرسه 
را آموزش می دهد. در ادامــه هم نکاتی برای راهنمايی 
والدين و مربیان آمده است تا به آن ها بگويد چگونه اين 
مهارت ها را آموزش دهنــد و در کودکان تقويت کنند.

کلی از برگه  های مشــق »آرجی« نانوشــته مانده اند يا 
گم شــده اند. آرجی نورما و رادنی را مقصر پرت شــدن 
حواسش ســر کالس می داند، اما با راهنمايی های پدر و 
مــادر و معلمش ياد می گیرد از ديگران کمك بخواهد و 
وظايفش را انجام بدهد. دوســت دارم کارهايم را آن طور 
که دلم می خواهد انجام بدهم! شامل نکاتی برای والدين، 
مربیان و مشاوران است تا ياد بگیرند چگونه به کودکان 
برای انجام دادن وظايفشان کمك کنند و به آن ها بگويند 

که از ديگران کمك بخواهند.

بدترین روز زندگی  من!
تـقویت مهارت توجه به راهنمایی ها
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»آرجی« همه ی تالشش را می کند تا پدر، مادر و معلمش 
را راضی کند که به جای »نه« با »شايد«، يا »درباره اش فکر 
می کنم« جوابش را بدهند. او با اين که در اين راه موفقیتی 
به دست نمی آورد، باز مخالفت می کند؛ تا اين که معلمش 
به او پیشــنهاد می  دهد عضو باشگاهِ » به نه، بله بگو« در 
کالسشان بشود. اين کتاب عالوه بر آنکه به بچه ها کمك 
می کند با يادگیری مهارت های اجتماعی زندگی شادتری 
داشته باشند، شامل نکاتی برای والدين است تا ياد بگیرند 
چطور فرزندانشان را تشويق کنند و مهارت قبول کردن 
پاسخ منفی و مخالفت کردن صحیح را به آن ها بیاموزند.

دوباره زبان »آرجی« او را به دردســر انداخته  اســت؛ او 
در مدرســه و خانه جمالتــی به زبــان آورده که باعث 
ناراحتی ديگران و گريه ی خواهرش شــده  است. آرجی 
در ماجراهايــی می آمــوزد که پیــش از صحبت کردن 
بايد موقعیتی را که در آن قرار دارد، بســنجد و کلمات 
مناسب تری برای بیان فکرهايش انتخاب کند. اين کتاب 
با استفاده از موقعیت های اجتماعی که کودکان با آن ها 
مواجه می شوند، ارتباط میان فکر کردن و يافتن پاسخ های 
مناسب اجتماعی را توصیف کرده  و منبع ارزشمندی برای 

آشنا کردن کودکان با اهمیت هوش اجتماعی است.

»اِريك« حمام کردن را دوست ندارد. خوشش نمی آيد 
مسواک بزند. دوست ندارد لباس خواب بپوشد. 

ولی خوشبختانه فکر خوبی به ذهن مامان و بابای اِريك 
می رسد تا به پسر کوچولويشان کمك کنند. به نظرتان 
با يك بشقاب کلوچه ی شکالتی و يك هیوال چه کاری 

از دستشان برمی آيد؟
بی شك هر خواننده ای از اين داستان جذاب و تصويرهای 
زيبايش لذت می برد و پايان خوش آن به دلش می نشیند.



18

کتابهایکودکمجموعهیمهارتپروریوارزشپروری

خشم، غم، اضطراب، حسادت، شــادی و... احساساتی است که کودک شما ممکن است 
بصورت روزمره تجربه اش کند.

شناخت احساسات و هیجانات و سپس مديريت آن ها مهارت ضروری و ارزشمندی است 
که بايست به شکل صحیح از دوران کودکی آموخته شود؛ اينکه فرزندتان بداند تجربه ی 
احساسات مثبت و حتی منفی امری طبیعی و گذاراست، اينکه بیاموزد با اعتماد به نفس 
و شــناخت توانايی هايش، در نهايت می تواند از پس ســخت ترين شرايط و موقعیت های 

ناخواسته يا ناگوار بربیايد.
موقعیت هــای فرضی و جمله های مثبت و کلیدی هر کتاب را با کودکتان تمرين و تکرار 
کنید. به او اعتماد به نفس و مديريت احساســات را بیاموزيد؛ اين هديه ای است که تمام 

عمر برايش ماندگار می-شود...
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اين کتاب مرجع مناســبی برای کمك به کودکان است تا عالوه بر درک پیامدهای 
دروغگويی، متوجه شــوند چگونه گفتن يك دروغ، به گفتن دروغ های بعدی منجر 
می شود. هم چنین به والدين و مربیان کمك می کند تا دريابند دروغگويی، پاسخی 
عادی و رفتاری طبیعی برای کودک سالم است که با استفاده از راهکارهای مناسب 

می توان از تکرار و پیشرفت آن به شکل عادت پیشگیری کرد. 

طفلك نودل... شــانس ندارد! اتفاق هايی برايش پیــش می آيند که تقصیر خودش 
نیســت! تقصیر نودل نیســت که تکالیفش را انجام نداده، بلکه ديشــب مسابقه ی 
برادرش خیلی طول کشــیده است! در اين سفر، با نودل همراه شويد. نودل در اين 
مســیر ياد می گیرد دست از مقصر دانستن ديگران بردارد و به جای آن تالش کند 

مسئولیت رفتارهای خود را در مدرسه و خانه بپذيرد.

پرورش صداقت و راست گویی 
پرورش مسئولیت پذیری در کودکاندر کودکان و نوجوانان

وقتی فقط يك قوطی نوشابه از پنجره بیرون می اندازيد، شايد به نظرتان خیلی مهم 
نباشد. درسته؟!  اما اگر همه ی افراد قوانین را زير پا بگذارند، چه اتفاقی می افتد؟! 
حال چه می شــود اگر همه قوانین را رعايت کنند؟! آن گاه دنیای ما دنیای بهتری 
می شود و زندگی در آن آرام تر و لذت بخش تر خواهد شد. اين کتاب نشان می دهد 

که انتخاب های روزمره و کوچك هر فرد )مناسب يا نامناسب( پیامدهايی دارد.

اگر به کســی بگويید اجازه بازی با شما را ندارد، شايد هیچ آسیبی به او نرسد ولی 
فکر کنید اگر همه اين را بگويند؟! چه می شــود اگــر همه از ياد ببرند که مهربان 
باشند؟ و ديگران را مسخره کنند؟ قطعاً ديگر دنیا جای زيبايی برای زندگی کردن 
نخواهــد بود! اما چه می شــود اگر همه قبل از صحبت و رفتــار کردن فکر کنند... 
دنیا جای خوشــايندتری برای زندگی می شود. اين کتاب با جمالت و تصاوير ساده 

کودکان را به تفکر و کشف پیامد رفتار و کلمات خودشان تشويق می کند.

پرورش مهارت رفتار صحیح در جامعه
اگر همه این را بگویند؟
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چه چیزی قهرمان می ســازد؟ اين مجموعه ی 
زندگی نامه ی پويا و بامزه که توســط نويسنده 
پرفــروش نیويورک تايمز يعنــی »برد ملتزر« 
نوشته شده، به اين سوال پاسخ می دهد و هربار 

يکی از قهرمانان بزرگ را معرفی می کند...

- بگذار چیزی ازت بپرسم...
اگر میتوانســتی هر موجودی که 
دلــت میخواهد باشــی، کــدام را 
قورباغه  انتخاب میکردی؟ احتماالً 

را انتخاب نمیکردی، مگر نه؟
- دقیقاً !
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کتاب ها مهارت های زیر آموزش داده شده است: در این مجموعه 
 پرورش مهارت برقراری ارتباط با دیگران

 پرورش مهارت همکاری با دیگران
 پرورش مهارت شناخت و بیان احساسات

 پرورش مهارت های حفظ آرامش و مدیریت احساسات 
 پرورش مهارت و انگیزه برای رعایت آداب معاشرت در خانه و مدرسه

 پرورش مهارت ها و رفتارهای پسندیده در مدرسه
 پرورش مهارت و انگیزه برای احترام به قوانین در مدرسه و جامعه

بیاموزیمرنگکنیمبخوانیم

در اين مجموعه کتاب ها، درباره ی مهارت های اجتماعی و 
اخالقی با هم صحبت خواهیم کرد...

مهارت های اجتماعی و اخالقی مهم هستند چون به ما ياد 
می دهند که چطور به خودمــان و ديگران احترام بگذاريم 
و رفتاری مناســب با اطرافیانمان )مادر، پدر، خواهر، برادر، 
دوســتان، معلمان و ديگر افراد جامعه( داشته باشیم و نیز 
بتوانیم در هر يك از موفقیت های زندگی، رفتار درست تری 
از خود نشان دهیم و احساسات خود را بهتر مديريت کنیم.

کتابخودترابساز
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محتوای 
 آموزشی توسط

تأیید
شده است.

سازمان بهزیستی

مـوردتـایـیـد
ش

ت آموزش و پرور

زار
و
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کودکانوآشناییباذهنآگاهی
کودکانواحساستعلقبهخانواده

کودکانوامنیتدراینترنت
کودکانوشناختهیجانها
کودکانوپذیرشخویشتن

کودکانومفهومعالقهبهدیگران
کودکانومفهومتعادلدرزندگی

کودکانوهمزیستیبادیگران
کودکانومفهومزندگی

کودکانوشناختاحساسات
اين مجموعه ی ده جلدی با رويکردی ماليم و غیر مستقیم، موضوعات و مسائل عمیق انسانی را به کودکان انتقال 
می دهد، به مسائل هیجان پیش روی کودکان می پردازد و زمینه ای فراهم می کند تا احساسات و احیاناً مشکالتی که 

در طول اين دوران ممکن است برای آن ها پیش بیايد، راحت تر در فضای خانواده و دوستان به بحث گذاشته شود.
شــونا آينز، نويسنده ی اين کتاب ها و متخصص روان شناسی بالینی، سال ها است در زمینه ی تقويت روحی 

و احساسی کودکان و کمك به کودکانی که در شرايط دشوار قرار دارند، کار می کند.

چگونهمفاهیمعمیقرابابیانیسادهبهکودکانمنتقلکنیم

مـوردتـایـیـد

ش
ت آموزش و پرور

زار
و
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کــه  ســؤاالتی  بــه  پاســخ 
دختران  نمی توانند بپرســند!

کــه  ســؤاالتی  بــه  پاســخ 
دختران  نمی توانند بپرســند!

ویژه ی دختران 9 تا 12 سال
وقتی کوچك بودی، پدر و مادرت از تو مراقبت می کردند. اکنون که بزرگ تر شده ای، 
خودت بســیاری از آن مسئولیت ها را به عهده می گیری. همیشه دانستن اين که چه 
بايد بکنی يا چگونه درخواســت کمك کنی، آسان نیست. هر دختری وقتی دارد از 
خجالت آب می شود و دنبال کلمات مناســب برای سوال کردن می گردد، خیلی به 
زحمت می افتد. بنابراين، چه کاری می توانی انجام دهی؟ برای شروع، بايد آگاهی های 
خود را بیشــتر کنی. هر چه بیشــتر راجع به بدنت بدانی، کم تر گیج  می شــوی و 
خجالت می کشــی و به مرور حرف زدن درباره اش آســان و آســان تر خواهد شــد. 

ویژه ی دختران 12 تا 17 سال
همچنــان  که بزرگ تر می شــوی، همه چیــز درباره ی تو تغییــر می کند: طرز 
نگاه کردنت، شکل اندامت، احساساتت، واکنش نشان دادنت و چیزهايی که برايت 
جالب هســتند. اين اتفاق برای همه ی دختران هم سن تو رخ می دهد، اما گاهی 

به نظرت می رسد که تو تنها کسی هستی که اين شرايط را دارد.
اين کتاب به تو کمك خواهد کرد تا بفهمی تغییرات، مرحله ای طبیعی از بزرگ شدن 
هســتند. اين کتاب به تو ياد خواهد داد وقتی نگران هستی، بدانی چگونه سوال 
کنی. بی شــك پدر و مادرت و همین طور ديگر بزرگســاالن مورد اعتماد مانند 

پزشکان و اعضای خانواده کنار تو هستند.

مـوردتـایـیـد

ش
ت آموزش و پرور

زار
و

عناوین شایسته ی تقدیر
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران
1397
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مـادر خوب و مـادر بد
بحثـی پیرامـون وجود احسـاسات متنـاقض 

در روابط مــادر و فــرزند
آيا مــادر کامل وجود دارد؟

چگونه احساسات متناقضی همچون عشق و نفرت در 
مادران شکل می گیرد؟

مادر چگونه می تواند احساســات منفی خود نسبت به 
فرزندش را مديريت کند؟

زبان مادر
چگونه استفاده از کلمات، پیوند عاطفی مادر و 
کودک را شکل می دهد و مستحکم می سازد؟

نگاهی به نقش زبان در روابط بین فردی
متولد شــدن در زبان یعنی چه و چطور بر دنیای ما اثر 

می گذارد؟
چرا به زبان خود می گويیم زبان مادری؟

نقش مادران در بحث زبان چیست؟

مادر و جنسیت فرزند
دختـــر یــا پســــر بـودن فـــرزند، 

چه تفاوتی در دنیای روانی والدین ایجاد 
می کند؟

رابطه ی مادر و فرزند پسر: جاذبه ی پسر داشتن، جنگ 
قدرت يا انحصارطلبی؟

رابطه ی مادر و فرزند دختر: انتقال نســل به نســل 
الگوهای مادری
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دندان های کودک من 
 چگونه دندان هایی سفید و سالم

به کودکان خود هدیه دهیم؟
چگونــه دندان های کودک من دچار بی نظمی و 

به هم ريختگی می شوند؟
برای  کمک هایی  چه  اطفال  دندان پزشــک 

پیشگیری از بیماری های دهان و دندان کودک 
من انجام می دهد؟

در چه ســنی کودک بايــد بــرای معاينه به 
دندان پزشك مراجعه کند؟

چرا کودکان دندان های خود را به هم می سایند؟

کتاب الهام بخش و تاثیرگذار »365 راه برای پرورش فرزندانی فوق العاده« 
به شــما کمك خواهد کرد بر اســاس آخرين يافته های دانش علوم 
اعصاب شناختی تمام آنچه را که والدين می خواهند، تحقق بخشید: 

پرورش کودکانی باهوش، مسئولیت پذير، راستگو، شاد، 
مــودب و خالق. راهنمايی های فعالیت مدار و کامل 

اين کتاب مهم، برای ايجاد مهارت های زندگی در 
کودکانتان به شما کمك کرده، آن ها و کل خانواده 

را غنی خواهد کرد.

ی والدین و مربیان منبعی فوق العاده برا
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مغز ارزشمندترين هديه ی الهی به انسان است. مغز کودک در سال نخست 
زندگی، بیشــترين اثرپذيری را از محیط زندگــی خود دارد. نقش طاليی 
مادر و اطرافیان در دوران بارداری و سال نخست بعد از تولد در تکامل مغز 

کودک انکارناپذير است.
کتــاب »مغز کودک من« به شــرح تحول مغــز در دوران جنینی و وظایف 
مادر در اين دوران می  پردازد و تاثیر عواملی مانند اســترس، رژیم غذایی و 
عادات رفتاری مادر در جنین را بررسی می  کند. در بخش دوم کتاب، به روند 
تحولی مغز نوزاد و شکل گیری توانايی  های او تا پایان یک سالگی اشاره شده، 
پیشنهادهايی برای بهبود و تسريع رشد مغز نوزاد توسط والدين ارائه می شود.

چگونه مديريت احساسات را به کودکان خود بياموزيم? ازبارداریتايکسالگی
احساســات بخش مهمي از زندگي ما و کودکان مان را شــکل مي  دهد. يکي 
از مهارت  هايي که کودکان ما براي رســیدن به رشد متعادل بايد فرا بگیرند، 
مهارت هاي عاطفي اســت. مهارت هاي عاطفي، مجموعه اي از توانمندي هاي 
مرتبط با احساسات را در برمي  گیرد. مهارت  هاي عاطفي قابل یادگیري هستند 
اما بسیاري از والدين به علت آگاهي نداشتن از اهمیت رشد عاطفي و نداشتن 

مهارت  هاي الزم، به اين مقوله بي توجه هستند.
در اين کتاب تالش شــده اســت دانش کاربردی مورد نیــاز والدين براي 
مواجهه ي درســت با احساســات کودکان و آموزش مهارت های عاطفی به 

آن ها، به زبان ساده ارائه شود.
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مجموعه کتاب های پیشگیری از آسیب های اجتماعی در کودکان و نوجوانان
»آســیب های اجتماعی« با سرعت روبه رشــد خود در جامعه وکاهش هر روزه ی سن مبتاليان به آن ها، به عنوان مهم ترين 
دغدغه ی خانواده ها، مسئولیت سنگینی بر دوش خانواده ها نهاده است. اهمیت اين امر مسئوالن و متخصصان را بر آن می دارد 

تا جهت کاهش اين خطر و افزايش ايمنی خانواده ها و به دنبال آن جامعه، اقداماتی جدی انجام دهند.
انتشارات مهرسا در مجموعه کتاب های پیشگیری از آسیب های اجتماعی با هدف آموزش خانواده ها، مربیان و مشاوران 

و ديگر گروه های در معرض آسیب های اجتماعی تالش می کند با ارائه ی پیشنهادهايی جهت پیشگیری از اين 
آسیب ها در بین نوجوانان و جوانان، راهنمايی باشد برای حل نگرانی ها و دغدغه های والدين، خانواده ها، معلمان 

و همه ی دلسوزان عرصه ی تعلیم و تربیت.
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نويسنده: اندرو شوالیئر
مترجم و پژوهشگر: جالل عباسیان

نويسنده: کارن برگر
تألیف: احمد نظری و مهدی ورکش

کتاب های راهنمای کاربردی کتاب های جاده های ایران

نويسنده: احمد نظری

نويسندگان: احمد نظری، مهدی ورکش

اين کتاب به معرفی جاذبه های گردشگری طبیعی و فرهنگی 
جاده ی هراز پرداخته اســت. جاده ی هراز که از تهران شروع 
می شــود و تا شهر آمل ادامه دارد، در مسیر 551 کیلومتری 
خود جاذبه های فراوانی دارد که هر کدام زيبايی خاصی برای 

گردشگران به ارمغان می آورد. 

Herbal Remedies

در اين کتاب با قواعد و اصول کاربردی در زمینه های مختلف 
کوه پیمايی و طبیعت گردی آشــنا می شــويد. پرداختن به 
کوه پیمايی، اگر همراه آموزش صحیح باشــد، هم لذت شما 

را بیشتر می کند و هم موجب پايداری فعالیت شما می شود.

Backpacking & Hiking

 آنچه در این کتاب می خوانید ...
 طب گیاهی چیست؟

 سالمت و کیفیت داروهای 
گیاهی

 معرفی گیاهان دارويی
 بیماری های رايج

اين کتاب به معرفی جاذبه های گردشگری طبیعی و فرهنگی 
جاده ی فیروزکوه پرداخته است که حاصل تالش و تجربیات 
مؤلفان در طول پانزده ســال به صورت کلی و دو ســال به 

صورت تخصصی در مسیر جاده ی فیروزکوه است. 



در شبکه های مجازی همــراه مـا باشیــد
@Mehrsapub

تلگرام مهرسا

@mehrsa_pub

اینستاگرام مهرسا 


