
دک
 کو
تاب
ی ک
ورا
ش

 :97-96در سال  «نامهیو زندگ یدانش اجتماع»آثار  یگروه بررس گزارش

 

 نیاز ا یرشد داشته است. بخش %28قرار داده، که نسبت به سال گذشته  یکتاب را مورد بررس 244گذشته،  یگروه در سال کار نیا

 اندگرفتهقرار  یبررس یهاگروه گرید اریموضوع، در اخت لیبه دل زین یمورد نظر شورا و برخ یخارج بودن از گروه سن لیها، به دلکتاب

 .گروه قرار گرفته است یابیمورد ارز نامهیزندگ نهیکتاب در زم 27و  یدانش اجتماع نهیزم درکتاب  201 تاًینهاو 

 

 .اندبودهعنوان مجموعه  155مجموعه و  ریکتاب غ 46،یدانش اجتماع یهاکتاب از

 

و  یارتباط یهامهارت》 ،《یزندگ یهامهارت》،《یتیترب یشناس روان》 ،《ستیز طیمح》در حوزه  هاکتاب نیا موضوع

 .اندبوده 《عواطف》و  《یاجتماع

 

 .اندداشتهکتاب را  نیشتریاثر، ب 112با « ب»و « ب-الف» یحوزه گروه سن نیا در

 

 راستاریو نیپرکارتر 《یمیعظ سحر》بوده، که  راستاریو یاثر دارا 119اثر ترجمه بوده و  103و  فیتألاثر  98آثار،  نیا انیم از

 .اندبودهناشر  نیپرکارتر 《نردبان》 و《رانیا یانتشارات فن شرکت》بوده و 

 

 .گزارش بود یآنان، محور بعد گاهیآثار و اعالم جا یبرخ لیو تحل یمعرف

اثر  6کتابها  نیا از .اندبودهمجموعه  ،یو مابق رمجموعهیاثر غ 18 نامه،یزندگ نهیشده در زم یکتاب بررس 27 از گزارش، نیاساس ا بر

 《ریدوا》بوده و نشر« ج و د» یآثار در گروه سن نیشتریب نیهمچن بوده است. راستاریو یاثر دارا 15اثر ترجمه بوده و  21و  یفیتأل

 .است دهناشر بو نیپرکارتر

 

 .اندبوده نامهیآثار زندگ یهاتیشخصشاعر، ورزشکار و ...از  س،ینوشنامهیدان، نما یمیش سنده،یخلبان، نو دان،یاضیر دانشمند،

 

 .اندبودههفت عنوان چهار ستاره، چهار عنوان سه ستاره و دو عنوان دوستاره  ر،یتقد انیعنوان شا کی نامه،یآثار زندگ انیم از
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 فهرست منابع، داشتن

 ،نمامتن، نقشه، عکس ه،یاعالم، نما فهرست

 ،یو موضوع یفن شیرایو

 ،راستاریبا و یهمکار

 ،یمیتعل اتیاز ادب یریگ فاصله

 ،یو نوآور تیبه خالق توجه

 ،معاصر یهاتیشخص یبه زندگ توجه

 ،زبان یو فارس هیهمسا یکشورها اتیبه ادب توجه

 هاتیشخص یو نوجوان یبه دوران کودک پرداختن

 .بود نامهیآورندگان آثار زندگ دیگروه به پد نیا شنهاداتی...از پو

 




