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 کتاب و فیلم   ۱۰۰  لیست 

 

 

 

پیشنهاد داده شده که برای تقویت  فکری و  ها کتاب، فیلم و سریال در این فهرست نسبتا طوالنی، ده

 اطالعاتی دانشجویان بسیار مفید هستند.

های گوناگونی را در حوزهترین مطالب را در نظر بگیریم و به سراغ مواردی برویم که مطالب  تالش کردیم مهم

 الش ما بود و این فهرست به طور مرتب به روز رسانی خواهد شد.ی مختلف پوشش دهند. این اولین تبردکار

 امیدواریم از این فهرست پیشنهادی لذت ببرید.

 

 

در  خوانکتاب یهاو اپلیکیشن  افزارهاهای دانلود و نرمسایتنکته مهم: کلیه این آثار از طریق 

 دسترس شما هستند. 
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 تبدیل کرم خاکی به اژدها« رازهایکتاب » .۱
ی خاک. کتاب »رازهای تبدیل کرم      کنیم کتاب خودمان را مطرح می اولخب برای تبلیغ هم که شده، 

سال مطالعه  بر شرایط دانشجویان ایرانی در  ۸نوشته »عمار محمدی آالشلو« پس از بیش از به اژدها« 

 های  کشور نوشته شد.دانشگاه

این کتاب اولین کتاب  سبک زندگی دانشجویی است که متناسب با اکوسیستم دانشگاهی ایران نوشته شده 

ین اولین کتابی است که یک برنامه کند. همچنمیرح است و دقیقا مشکالت دانشجویان داخلی را مط

 ٪ عملی، در عین حال ارزان و در دسترس است.۱۰۰توانمندسازی به دانشجویان پیشنهاد داده که 

 

ی جازتوانید در مدرسه ممراجعه کنید. همچنین می daneshjooyaneh.irبرای تهیه این کتاب به 

کشی بخوانید و در مسابقه و قرعهباورنکردنی  با تخفیف کلی اضافات و تصاویر جالبدانشجویانه این کتاب را با 

 قرار دارد. elearn.daneshjooyaneh.irهم شرکت داده شوید. مدرسه مجازی دانشجویانه در آدرس 
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 باشیم«م روز شارژ کتاب »تما .2
  سید هافمن«» نویسنده: 

 

کند ایده مفید( بر اساس تحقیقات بیان شده که به شما کمک می  ۱۰۰های بسیار )در واقع  در این کتاب ایده

 در تمام طول روز پرانرژی و بانشاط باشید.

 آید.غنیمت ارزشمندی به حساب می هاییدن چنین کتابماشینی امروز، خواندنیای  در
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 کتاب »اثر مرکب« .3
 »دارن هاردی« نویسنده: 

 

بسیار خواندنی هستند. های دارن هاردی  للی موفقیت. کتابالمکتابی بسیار تأثیرگذار از سردبیر مجله بین

و پیوسته را به خوبی درک خواهید کرد. این کتاب   های منظمدر این کتاب مفهوم پیشرفت تدریجی بر اساس برنامه

 کند.شما را به فرد متفاوتی تبدیل می
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 تب کن«خوابت را مرکتاب »تخت .4
 »ویلیام هری مکریون« نویسنده:

 

آموزد. یک ژنرال ل نظم و انضباط فردی را به شما میرین اصوتبدیهیالعاده که گیزشی فوقاب انیک کت

 کردید.کند که فکرش را هم نمیبازنشسته نیروی دریایی شما را با مفهومی روبرو می
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 کتاب »راز شاد زیستن« .5
  »اندرو متیوس« نویسنده:

 

 کند.درن ارائه میی بسیاری برای شاد زیستن در عصر مکارهاترین آثار جهانی که راهیکی از پرفروش
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 روز«  2۸کتاب »یوگا در  .6
 »ریچارد هیتلمن« نویسنده:

 

انشجویان درک نکردم. در شرح این کتاب قدیمی باید بگویم: تا به آن عمل نکرده بودم، ارزش آن را برای د

سیر انعطاف بدنی، آرامش فکری و تمرکز باال هدایت با این که تمرینات بسیار آسانی دارد، شما را روز به روز در م

 بلکه آن را به عنوان کتاب تمرین و یادگیری مقدماتی یوگا استفاده کنید. کند. این کتاب را نخوانید،می
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 «A Beautiful Mindفیلم »ذهن زیبا« ) .7
    کارگردان: رون هوارد

 ۲۰۰۱تولید: 

 

 زٔه یبرندٔه جا دانیاضیجان َنش ر یاست که دربارٔه زندگ ییکایآمر  و درام یانامهیزندگ یلمینام ف  بایذهن ز

 است.ساخته شده شود،یها مواجه مبا آن یختگیگسروان یماریب لیکه به دل ینوبل اقتصاد و مسائل
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 کتاب »پنج نقطه قوت برتر خود را بشناسید« .۸
 »تام راث« نویسنده: 

 

ید که این کتاب، جنبه جدیدی از شخصیت انسانی را تشخیص خواهید داد. خواهید فهمبا خواندن 

نقطه قوت کلیدی و فهرستی که از آن در این کتاب آمده،  ۵انسانی پیچیده است و بر اساس  شناخت شخصیت

 توانید بهتر خود را بشناسید.می
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 کتاب »چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟« .9
 »جان اسپنسر« نویسنده:

 

 رن در دنیای پیچیده امروزی که همه باید تالش ویک داستان جذاب ولی عمیق و تمثیلی از انسان مد

 .دهدیآموزش م بایز یاوهیرا به ش یتنوع در زندگ جادیو ا یکردن در زندگ ر ییداستان راه تغ نیا فعالیت کنند. 
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 را قورت بده« اتکتاب »قورباغه .۱۰
 »برایان تریسی« نویسنده:

 

آوری که دارد، مفهوم مهمی از سازماندهی شب کوچک ولی بسیار ارزشمند. بر خالف عنوان چندیک کتا

یسی را دهد. ایده این کتاب به سرعت جهانی شد و برایان تر های روزانه را آموزش میریزی در فعالیترنامهو ب

 معروف کرد.
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 کتاب »افزایش عملکرد« .۱۱
 »ژان بقوسیان« نویسنده:

 

ده است. در این کتاب راهکارهای عملی خواندنی که بر اساس مطالعات بسیاری نوشته ش  یک کتاب جالب و

 خواهید دید تا بتوانید عملکرد خود را در طول روز افزایش دهید.بسیاری 
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 کتاب »بهترین سال زندگی تو« .۱2
 »دارن هاردی« نویسنده:

 

حقق ما با ت یزندگ یهاسال ایروزها و  نی. بهترمیخودمان برس یسال زندگ نیبه بهتر  توانیاما چگونه م

 رسند؟یساده است چرا همه به آن نم قدرنیا تیاما اگر موفق د،یآیبه دست م مانیاهداف بزرگ و آرزوها افتنی

بیشتر  هایداده می شود که به شما در کسب موفقیتریزی منظم آموزش در این کتاب یک تکنیک برنامه

 رساند.به خوبی یاری می
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 «Big Bang Theoryبیگ بنگ« » تئوریسریال » .۱3
   رک سندراوسکی و دیگرانان: ماکارگرد

 ۲۰۱۴تا  ۲۰۰۷تولید: 

 

های بسیاری در زندگی دانشجویی روبرو خوان که با دشواریماجراهای طنز چند دانشجوی نابغه درس

 این سریال به شدت دارد.های عمیق علمی که شما را به فکر وامیالیهسته طنز ولی شوند. یک سریال با پومی

 د جذب کرد.سر جهان به خون فراوانی را از سراموفق بود و بینندگا
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 کتاب »هفت عادت مردمان موثر«  .۱4
 »استفان کاوی« نده:یسنو

 

ت کرد محتوای ارزشمندی را در خود فروش عظیم خود ثابترین کتب موفقیت در دنیا با یکی از کالسیک

 نهفته دارد.

 این کتاب را حتما بخوانید.
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 یابی« کتاب »آیین دوست .۱5
 »دیل کارنگی«ده: نویسن

 

د را در زمینه ارتباطات دوستانه و موثر با با این که این کتاب قدیمی است، اما هنوز جایگاه ارزشمند خو

 باشد.ترین کتب در این حوزه میاست. این یکی از موفق دیگران حفظ کرده
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 کتاب »بیندیشید و ثروتمند شوید« .۱6
 »ناپلئون هیل« نویسنده:

 

 یدگدر زن  تیموفق  یهاروش  یبه معرف  ستمیاست که در قرن ب  ییهاکتاب  نیتر و جامع   نیتکتاب از نخس  نیا

 کرده است.  یمعدود افراد موفق بوده، همگان اریها را که تا آن زمان تنها در اختروش نیو کسب و کار پرداخته و ا
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 کتاب »از خوب به عالی« .۱7
 «جیم کالینز نویسنده: »

 

توانید در یابید که میای مهمی را می هخواندن آن ایدهباره تجارت است. اما با این کتاب در نگاه اول در 

ی هستید یا من به کارهای اقتصادپس مهم نیست که عالق ی بدان پایبند باشد. دنبال کردن اهداف بزرگ زندگ

دیگر نشگاه و دگی و دارگ، نه تنها در تجارت که در زنبز  هایهای کلیدی این کتاب در کسب موفقیتنه. ایده

 ردی هستند.موفقیت کامال کارب هایجنبه
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 های استادی« کتاب »مهارت .۱۸
 »رابرت گرین« نویسنده:

 

استادی در هر رشته مد نظر شما یاری شوید که شما را در کسب مهارت در این کتاب با تفکری آشنا می

 این کتاب است. رساند. شنیدن ندای درون و دنبال کردن رسالت شخصی از نکات برجستهمی

دازد. بلکه به شما پر . این کتاب به این موضوع نمیشگاه بشوید اصال مهم نیستخواهید استاد داناگر نمی

 آموزد مسیر حقیقی رسیدن به تخصص درجه یک چیست.می
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 (Forrest Gump)فیلم »فارست گامپ«  .۱9
    کارگردان: رابرت زمکیس

 ۱۹۹۴تولید: 

 

ن نباید گفت. فیلم را فقیت. بیشتر از ایبی به موی شخصی ناتوان برای دستیاهافیلمی انگیزشی از تالش

 ببینید.

  

https://daneshjooyaneh.ir/


  

«daneshjooyaneh.ir» 

یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 «2۰/۸۰ قانونکتاب » .2۰
 «»ریچارد کخنویسنده: 

 

آموزید می است. در این کتاب  ۲۰/۸۰ترین کتب مدیریتی در دنیا همین کتاب قانون استناد شدهیکی  از 

درصد نتایج بهتری کسب کرد. یک کتاب  ۸۰د زندگی خود، صر د ۲۰ان با ایجاد تغییر در توکه چگونه می

 العاده که خواندنش بسیار ارزشمند خواهد بود. فوق
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 ها«کتاب »خسته از خستگی .2۱
 »نانسی دویل« و »جسی هنلی«نویسندگان: 

 

ر کنید. کار زیاد چه توانید کادهد، چقدر میکتاب متفاوتی که بر اساس حقایق علمی به شما نشان می

د شما را به کلی به تحلیل ببرد. هر تواند وجوچگونه می و شیرینی رویه چای و قهوهف بیهایی دارد و مصر آسیب

 کس این کتاب را بخواند، قطعا سبک زندگی جدیدی را شروع خواهد کرد. 
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 کتاب »تبدیل رویا به ثروت« .22
 »مایکل مسترسون« نویسنده:

 

 دیده تان استعفااز شغل روزمره دیکنیجرات نم یول د،یدار جانیه تانیوکارکسب یهادهیا یاگر درباره

 !دیبخوان دیتوانیاست که م یکتاب نیبه ثروت« بهتر  ایرو لیکتاب »تبد ندازند،یرا به خطر ب تانندهیو آ
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 (Dead Poets Society) فیلم »انجمن شاعران مرده« .23
    کارگردان: پیتر ویر

 ۱۹۸۹تولید: 

 

، خالقیت و غیره را به شته به اصرار والدین، مشکل تفکر مستقلانتخاب ر شجویان دارند: مشکالتی که دان

 فیلمی که در یاد شما خواهد ماند.خوبی در این فیلم خواهید دید. 
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  طالست«هر خیابان از کتاب »سنگفرش  .24
 »کیم وو چونگ«نویسنده: 

 

 یبود که با تالش و کوشش یریکه پسربچه فق لیدل نینه تنها به ا د،یآشنا شو چونگ وومیبا ک دیشما با

که رهبران   لیدل نیبه ا  ایکرد و    سیتاس انهیدالر فروش سال  اردیلیم  ۲۵از    شیدوو را با ب  یگروه صنعت ر،یناپذوصف

 یسرگذشت و رایز د،یآشنا شو یبا و ستیبایاند؛ شما ماو را در کار و تجارت ستوده یاافسانه جهان، نبوغ

 .ستیدر کار و زندگ تیبه موفق دنیدر راه رس یخالقانه و کاربرد یهاییهنمارا از یامجموعه
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 اش را فروخت«ریکتاب »راهبی که فرا  .25
 »رابین شارما« نویسنده:

 

که  یاروزنه دهد،یشما شرح م یان را برارتر وجودتاز بعد ب یاروزنه ،را فروخت اشیکه فرار یراهبکتاب 

 نیتر از پرفروش  یکیاثر    نی. اماندیم  یشما باق  یفقط اوست که برا  نکهیغافل از ا  د،یاهنکرد  یبه آن توجه  گاهچیه

 زبان مختلف ترجمه شده است. ۷۰حال حاضر به  دراست و  یالمللنیب یهاکتاب
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 کتاب »دنیای سوفی« .26
 ردر«»یوستین گ نویسنده:

 

بسیار تحسین شده است. نویسنده در قالب این کتاب به عنوان بهترین اثر آموزشی مقدماتی فلسفه در دنیا  

 مانید.هد که مات و مبهوت میدرا چنان آموزش می یک رمان خواندنی فلسفه
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 کتاب »هنر شفاف اندیشیدن« .27
 رودلف دبلی«» نویسنده:

 

سیار خواندنی که مخاطبین دهد. کتابی بسانی را به شما نشان میکتابی که بسیاری از خطاهای اندیشه ان

 اند.ندهدر سطح جهان تا کنون آن را خوا بسیاری
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 (Citizen Kane)فیلم »همشهری کین«  .2۸
    اورسن ولز« »کارگردان:  

 ۱۹۴۱تولید: 

 

برتر جهان قرار  فیلم ۱۰فیلم برتر جهان بوده و هنوز هم در شمار  ۱۰۰فهرست ها در صدر فیلمی که سال

 دارد. 
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 کتاب »پدر پولدار، پدر فقیر« .29
 ت کیوساکی«ابر »ر  نویسنده:

 

 شانیکنترل مال  خواهندیباشد که م  یتمام کسان  یبرا  ینقطه شروع  تواندیپول، م  یدر بکتاب پدر پولدار پ

 دهد.یک کتاب کالسیک موفقیت مالی که ذهنیت مالی شما را به شدت تغییر می .رندیگست بد ندهیرا در آ
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 (the Pursuit of Happynessجستجوی خوشبختی ) در فیلم  .3۰
 کارگردان: »گابریل موچینو«

 

هایی که تالش یلم بر اساس زندگی واقعی یک کارآفرین آمریکایی نوشته شده است. از بهترین فیلماین ف

 فرسا را برای رسیدن به خوشبختی به خوبی به تصویر کشیده است.طاقت
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

  «میلیونرکتاب »همسایه  .3۱
 « یتوماس ج. استنل» نویسنده: 

 

را هم  کنید که اصال فکرشمیلیونر برخورد می وه تفکر افرادبک زندگی و نحدر این کتاب با رازهایی از س

نوشند؟ های معمولی میخرند و نوشیدنیها لباس میدانستید ثروتمندان خودساخته از حراجیکردید. مینمی

 آشنا شوید. این کتاب را بخوانید تا با عمق تفکر ثروتمندان خودساخته

ترین نکات مدیریت مالی فردی را به مهممهم نیست. این کتاب . کارآفرین شویدشاید نخواهید میلیونر یا 

 اید. پس حتما این کتاب را بخوانید.آموزد که از والدین خود یاد نگرفتهشما می
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 ند«خور ها شکست میتکتاب »چرا مل .32
 «  نسونی. رابیمزایج»و  «دارون عجم اوغلو»  نویسندگان:

 

کنید چرا اینجا به دنیا آمدید و چرا مشکالت کند. این که فکر وض میاین کتاب تفکر شما را درباره دنیا ع

 شوند. ریشه دردهای جامعه کجاست و چه عواملی بر حل مساله موثرند.حل نمی

مهمی را  هایاعی عالقمند نباشید. اما خواندن این کتاب دیدگاهاجتم دی یاشاید به علوم سیاسی، اقتصا

 سازد.زش خواندن آن را صد چندان میکند که ار در ذهن شما تصحیح می
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 کتاب »قدرت عادت« .33
 »چارلز دوهیگ« نویسنده:

 

ند گیر ها چگونه شکل می ّدهد عادتکند که نشان میای آشنا میدهندهاین کتاب شما را با کشفیات تکان

 اهد کرد.کنند. خواندن این کتاب کمک بزرگی به شکل دادن به عادات فردی درست در ما خوو تغییر می
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 دان مریخی، زنان ونوسی«»مر کتاب .34
 »جان گری« نویسنده:

 

دهد. دنیایی که آنقدر یک کتاب بسیار جذاب که به روشنی تفاوت دنیای فکری زنان و مردان را نشان می

 شوید چطور تا کنون متوجه آن نشده بودید.متفاوت است که با خواندن کتاب متعجب می
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 کتاب »راه اپل« .35
 »جفری کروک شنک« ه:نویسند

 

های ها را در کنار موفقیتاین یک کتاب در تمجید و تعریف از شرکت اپل نیست. بلکه به روشنی خطاهای آن

ه ویژه برای دانشجویانی که عالقه به کارآفرینی یا مدیریت طرفی نشان داده است. مطالعه این کتاب بها با بیآن

 شود. دارند، توصیه می
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 دریایی«ان مرغ »جانات رمان .36
 »ریچارد باخ«نویسنده: 

 

است که دوست ندارد   ییایمرغ در  کیکتاب در مورد    نیابینید.  های معاصر را مییکی از ارزشمندترین رمان

به شکل  خواهدیباشد. جاناتان م یو گذران زندگ دنیفقط به فکر خوردن و خواب گر ید ییایمثل هزاران مرغ در

 .استمشغول  نیتنها به تمر ،ییایمراغ در گرانیخاطر دور از د نی. به همدیر یبگ ادیپرواز را  یاحرفه
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 بازاریابی عصبی«کتاب » .37
 »ژان بقوسیان« نویسنده:

 

ها و مقاالت به کاربرد آن اغلب کتاب نی. همچنرسدیبه نظر م دهیچیو پ یعلم اریبس یعصب یابیواژه بازار

کوچک قابل  یکارهاوآن در کسب یهادهیاغلب ا ی. ولپردازندیموف عر م یبزرگ و برندها اریبس یهادر شرکت

  .دیکنیاست که تصور م یز یاز چ تر نهیهزتر و کمساده اریها بسآن از یاستفاده است. برخ

که  البته شاید نخواهید بازاریابی کنید. ولی خواندن این کتاب، نکات مهمی درباره رفتارهای ناخودآگاهی

 آموزد.کنید به شما میذ میاتخا ی خودهاریگیدر تصمیم
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 (The Great Dictator) فیلم »دیکتاتور بزرگ« .3۸
    کارگردان: »چارلی چاپلین« 

 ۱۹۴۰تولید: 

 

 شاهکاری از نابغه دنیای سینما که به هیچ وجه نباید از دست بدهید.
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 « ۱9۸4» رمان .39
 «جرج  اورول»نویسنده: 

 

شنی به تصویر ها را به رونسانها بر است که غلبه سیستماتیک دولتهای معاصر اترین رمانیکی از جذاب

 کنیم.زندگی روزمره لمس می ها هر روز بیشتر از پیش آن را درکشیده است. واقعیتی که با گسترش رایانه
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 های مذاکره«کتاب »تکنیک .4۰
 »برایان تریسی« نویسنده:

 

اثر   یو کار  یشخص  تعامالت  یتمام  شیار، گفتار و کمابمهم است که بر رفت  ی"، مهارتNegotiationمذاکره " 

که نسبت به شما   دیشویم  یراداف  یخود قربانخودبه  د،یبه نفع خودتان مذاکره کن  یبه خوب  دی. اگر نتوانگذاردیم

های گوناگون موفقیت بیشتری در عرصه د،یاشب یماهر  یکنندههستند. اگر مذاکره یکنندگان بهتر مذاکره

 اهید کرد.کسب خو
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 کتاب »حتما الزم نیست بااستعداد باشید« .4۱
 »جان مکسول« نویسنده:

 

یست. این کتاب را حتما کند، برای موفقیت، داشتن استعداد شرط اساسی ناین کتاب به روشنی ثابت می

 بخوانید.
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 (Modern Times) عصر جدید«فیلم » .42
    »چارلی چاپلین« کارگردان: 

 ۱۹۳۶تولید: 

 

لم، برای عصر صنعتی شدن جهان ساخته شده است، اما هنوز کامال تازه و بدیع است و ه این فیبا این ک

 تواند تفکر بسیاری را در بیننده برانگیزد. این شاهکار سینمای جهان را از دست ندهید. دیدن آن می
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 و کار« کتاب »معجزه زبان بدن در زندگی و کسب .43
 »کوین هوگان«نویسنده: 

 

دانش آشنا  نیبا اصول و فنون ا دیدر ارتباطات است. با تیموفق یبرا یش الزم و ضرورهمان دان زبان بدن 

ها  یشکل از دوست نیتر  یو قو نیبهتر  ی. اگر شما هم عالقه به برقراردیاستفاده را ببر  نیتا از آن بهتر  دیباش

 .دیکسب کن یتر شیحوزه دانش ب نیدر ا دیبا د،یدار

  

https://daneshjooyaneh.ir/


  

«daneshjooyaneh.ir» 

یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 « کتاب »درود بر خودم  .44
 »جک کنفیلد« نویسنده: 

 

 در زندگآن  دیتوانیاست که م  تیموفق  یشدهثابت  یهاکتاب سرشار از اصول و روش  نیا
ً
خود به   یها را فورا

کتاب  نی. موضوع ادیخود مشاهده کن یآن را در زندگ ریو تأث دیامتحان کن و دی. پس زود قضاوت نکندیر یکار گ

 یر یبا مطالعه و به کارگ  د؛یتوانیاند، پس شما هم متوانسته  گرانی. اگر دستدلخواه ا  تیبه موفق  دنیرس  یچگونگ

شد که  دیکتاب متوجه خواه نیا ی. پس از مطالعهدیکن جادیخود ا یدر زندگ یبزرگ یکتاب، دگرگون نیمطالب ا

 چیرا در ه رشیظکه تاکنون ن دیاافتهیدر تیموفق یسوبزرگ به یهابر داشتن گام یبرارا  ییاستثنا ییهانکته

 .دیانخوانده یکتاب
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 دهد«کتاب »مغزی که خود را تغییر می  .45
 »نورمن دویج« نویسنده:

 

 نیدهد؛ ا  رییخود را تغ  تواندیاست که مغز انسان م  نیو آن ا  داردیپرده برم  یکشف انقالب  کیکتاب از    نیا

 گزارش شده است. مارانیو ب دانشمندان، پزشکان یواقع اتیالعاده با استناد به تجربخارق ر ییتغ
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 ( Family Manفیلم »مرد خانواده« ) .46
    کارگردان: برت راتنر

 ۲۰۰۰تولید: 

 

دهد. فیلمی  که شهرت بسیاری برای های واقعی زندگی را به روشنی به شما نشان میفیلمی که ارزش

 زیگرانش به ارمغان آورد.کارگردان و با
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 ی تصمیم« کتاب »لحظه .47
 جان لرر«» نویسنده:

 

 نیتردهیچیپ ،یعنی کند؛یم یر یگمیتصم یآن یاکه انسان، چگونه در لحظه میانخوی کتاب م نیدر ا

 تواندیانسان م یسلول مغز  چند صد گرمکه چگونه  دیآموزیکتاب، شما م نیموضوع در جهان اطراف ما. در ا

کنترل  ،یقخالا یهابحران نیتر نیته تا سنگها گرفدر سوپرمارکت ینیزم یهاانتخاب یاز تمام ،اعمال شما را

قدرتمند  یکیولوژیب نیماش کیاما مغز ما فقط  کند،یرا به ما الهام م از افکار و موهومات یاریکند. مغز، بس

، دانستن چگونگشودیکامل م  شیهاو نقص  هاتیبا محدود  رایفراتر است، ز  یز یبلکه چ  ست؛ین
ً
کارکرد   ی. مطمئنا

ما مغز کرده است؛ ا افتیخارج در طیرا از مح ریتأث نیشتر یبکه عملکردش  یخصوص زمان؛ بهاست دیمف نیماش

درهم  ی واقع یایبا دن ر یزناپذیگر  یبه شکل مانیهایر یگمیتصم یپس همواره تمام کند،ینم یما در خأل زندگ

 اند.شده دهیتن
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 ست مامان«کتاب »ت .4۸
 راب فیتز پاتریک«نویسنده: »

 

پرسید؟ این ابتدای یک خطای شناختی زنید؟ از آشنایان مید، چگونه آن را محک میای داریازهوقتی ایده ت

 های تازه را به درستی ارزیابی کنید.بخوانید تا بفهمید چطور باید ایدهبزرگ است. پس تست مامان را 
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 کتاب »سقلمه«  .49
 »ریچارد تیلر«نویسنده: 

 

دهدن که مردم تحت فقدان کنترل شخصی و ان میهای او نشهشکارشناس رفتار اقتصادی است. پژو  تیلر 

گیرند که از  جنبه اقتصادی در درازمدت به نفع آنان نیست. او با راس از دست دادن دارایی، گاه تصمیماتی میه

 ها و رفتارها بازارها، خوانندگانشناسی انسانی و درک عملی از انگیزهکنار هم گذاشتن کشفیات اخیر در روان

آگا  تر بگیرند.شود، تصمیمات هوشمندانهو رازتر می سازد که چگونه در جهانی که هر روز پررمز ه میکتاب را 
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 فیلم »نمایش ترومن«  .5۰
 «پیتر ویر » کارگردان:

 ۱۹۹۸لید: تو

 

سازی پی ای از صنعت پولهای پیچیدهکری با آن آغاز شد. در این فیلم به جنبهفیلمی که شهرت جیم

 دنی.یک فیلم واقعا دی ها را قربانی طمع جمعی و افکار عمومی کند.م که حاضر است انسانبریمی
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 باید بداند«   یمرد که هرکتاب »رازهایی درباره زنان،  .5۱
 »باربارا دی آنجلیس«نویسنده: 

 

کتاب ن این شوید چه حجم اطالعاتی غلطی درباره زنان دارید. خواندنمیتا این کتاب را نخوانید، متوجه 

نکته مهم: نویسنده  شود.العاده توصیه میصمیم برای ازدواج فوقه ویژه قبل از روابط عاطفی به ویژه قبل از تب

 معتقد است این کتاب را زنان هم باید بخوانند.

  

https://daneshjooyaneh.ir/


  

«daneshjooyaneh.ir» 

یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 داند« باید ب یزن  که هرکتاب »رازهایی درباره مردان،  .52
 »باربارا دی آنجلیس«نویسنده: 

 

ای ببخشید. نکته مهم: نویسنده معتقد است این کتاب را ود رنگ تازهروابط خ و بهنید این کتاب را بخوا

 مردان هم باید بخوانند.
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 « NLPریزی عصبی کالمی کتاب »برنامه .53
 »رومیال ردی« و »کیت برتون«  نویسندگان: 

 

را  سانان یاحساس تیر یتفکر و مد یهاوهیاست که مقدمات درک ش یدانش یکالم-یعصب یز یربرنامه

 یساده  یهابا آموختن مهارت توانیکه چگونه م دهدیبه شما نشان م یکاربرد یراهنما نی. اکندیفراهم م

NLPپس افتیدست    یارفهح  تیو موقع  یخاطر شخص  تیو بازتاب، به رضا  یو هماهنگ  تیمیصم  جادی، مانند ا .

 تانیدر زندگ یاساس یماتیو تصم دیرقرار کنر بموثارتباطات  د،یتان را باال ببرنفساعتماد به دیخواهیاگر م

 ند. ک، این کتاب به شما کمک میدیریبگ

  

https://daneshjooyaneh.ir/


  

«daneshjooyaneh.ir» 

یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 ( The Green Mileفیلم »مسیر سبز« ) .54
    کارگردان: فرانک دارابونت

 ۱۹۹۹ید: تول

 

 روح بشری.فیلمی بسیار احساسی و جذاب از واقعیت انسانیت و عمق 
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 کتاب »پله پله تا اوج« .55
 یگالر«ز یگ»ز نویسنده:

 

 ی برا او . روشهاستکتاب نیتر جزو پرفروش شیهاکتاب که ،کاستیدر امر  زشیانگ غول که گالریز گیز

 نیبا ا  کتاب  نی. ااست  استوارشده  و صداقت  یوفادار  ،مانیا  ،تی، قابلشرافت  یهابر ستون  تیموفق  به  یابیدست

 کسب یرا برا الزم یسر حال ،میبگذران را با افکار مثبت یقیدقا اگر روزانه که دهشنوشته نانیو اطم تقاداع د،یام

 آورد. میخواه دست به تیموفق
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 حیوانات« قلعه» رمان .56
 اورول«»جرج  نویسنده:

 

 کینماد  یوانیکتاب هر ح نیدر اکنیم. های عصر حاضر را به شما معرفی میترین رمانیکی از سیاسی

های سیاسی نمادین عصر حاضر است این رمان از تأثیرگذارترین رمانگروه است.    کی  یندهینما  ایخاص    یچهره

 که هر دانشگاهی باید آن را بخواند.
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 کتاب »زندگی بی حد و مرز« .57
 نیک وی آچیچ«نویسنده: »

 

شدنی است. او به  دهد که چنین چیزینشان می شدید؟ نیک وی آچیچاگر دست و پا نداشتید موفق می

 ترین مربیان انگیزشی سراسر کره خاکی است. ترین و متفاوتمعجزه باور دارد و یکی از معروف

  

https://daneshjooyaneh.ir/


  

«daneshjooyaneh.ir» 

یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 مانید؟«نه روی کوه یخ زنده می کتاب »چگو .5۸
 »اروین برچر« نویسنده:

 

 از ا میبده یشده، پاسخ کوتاه انیکتاب پرمعما ب نیان اکه در عنو یابندهیبه سؤال فر  میاگر بخواه
ً
حتماال

 درست میچندان راحت« استفاده خواه»نه ای!« یسختچون »به ییهاعبارت
ً
اند. کرد؛ البته هر دو پاسخ مطمئنا

 ترز یانگمراتب شگفتبه م،یپردازیآن م یوجوکتاب به جست نیکه در ا یز یانگجانیحل همفصل و راه اسخپ اما

تاروپود  یکه حت یذهن و ادراکات ۀرکنندیدرگ یهادهیا ز،یرانگبچالش میخواهد بود و مملو از مفاه تر دهیچیو پ

شماست،  ردر انتظا یفراوان یرازها و معماها . رساندیانفجار م ۀو ذهن شما را به آستان بردیسؤال م ر یوجود را ز

 ...؟ دیمانیزنده م خیکوه  یکه چگونه رو دیی. خب، بگومیشما را معطل نکن نیاز ا شتریبهتر است ب نیبنابرا
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 (Thank You for Smokingکشید« )فیلم »ممنونم که سیگار می .59
     کارگردان: جیسون رایتمن

 ۲۰۰۵تولید: 

 

جنبه غیراخالقی آن رازهایی در دنیای تجارت پی ببرید که شاید تا به حال به  نید تا به رمز واین فیلم را ببی

گر هر روز قربانی این رویه هستیم. حتی است که همه ما م ادیدن این فیلم از این جنبه مه توجه نکرده بودید.

 ندانیم.
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 کتاب »هنر جنگ« .6۰
 نویسنده: سان تزو

 

 یکتاب ارزشمند داردسال قدمت  ۲۵۰۰از  شیکه بکهن چین از تمدن  ماندهیآثار باق نیتراز جذاب یکی 

 یتر از زمانهبزرگ اریبس یکتابمنتسب است. کتاب هنر جنگ  نیچ خیبزرگ تار یتزو، فرماندهاست که به سان

امروزه  باشد. یهر انسان ینه فقط در مبارزه بلکه در زندگ ،یارزشمند یراهنما تواندیکه م یخودش است. کتاب

 شود.این کتاب در دنیای مدرن بسیار خوش درخشیده و هنوز خوانده می

  

https://daneshjooyaneh.ir/


  

«daneshjooyaneh.ir» 

یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 متهمیم«ما  ، مادر،پدر کتاب » .6۱
 نویسنده: »علی شریعتی«

 

 یاست. و یعتیشر  یدکتر عل یهایه.ش از مجموعه سخنران۱۳۵۰ خیبه تار م«یر، مادر ما متهمکتاب »پد

قشر  ینگر یآن را در سطح یشهیرا نشان دهد و البته ر یز یستنید یدارد عمق فاجعه یسع ،یسخنران نیدر ا

 .داندیجامعه م نیمتد
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 اتژی اقیانوس آبی«»استرکتاب  .62
 م« و »رنه مایورنیا«»دبلیو چان کی نویسندگان: 

 

ها فراز و فرود را تجربه تمام شرکت یپرسود و مداوم داشته باشند ول یهمه دوست دارند که کسب و کار

کسب و کار است.   یشگیهم  یهااز چالش  یکیاند و کسب و کارشان با خطر شکست مواجه شده است. رقبا  کرده

است. کتاب   ازیکسب و کار ن  یحوزهدر    یدیبه دانش جد  یتالیجید  یابیو امکانات بازار  یزه با گسترش فناورامرو

است  افتهیدست  یتجار تیموفق یدر راستا ییهاحلمختلف به راه یهاشرکت یرسبا بر  یآب انوسیاق یاستراتژ 

 قرار داده است. رانیحبان و مدصا اریدر اخت یشفاف و کاربرد یهاها را در قالب دستورالعملکه آن

های تنها برای اقتصاد است. اما چنین نیست. مفهوم اقیانوس آبی در همه رشتهاین کتاب شاید فکر کنید 

 موفقیت کاربرد دارد. پس این کتاب را بخوانید.
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 پولی« فیلم »بی .63
     کارگردان: حمید نعمت الله

 ۱۳۸۶تولید: 

 

 نشان خواهد داد. یک فیلم عالی که به خوبی تفاوت پول و آبرو و باکالس بودن و غیره را به شما
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 کتاب »قانون پنجاهم«  .64
 رابرت گرین« »نویسنده: 

 

 سیکورت یزندگ یهایاهیموشکافانه خود، از دل رنج و س دگاهیبا د ن،یدر کتاب قانون پنجاهم، رابرت گر 

 فرمانروا یکه گاه با اصول زندگ ینیقوان کند؛یکشف م ییطال ینیقوان نز،یکوئ دیساوتسا نیرنشیدر محله فق

در   نیاند. رابرت گر حقوقدان مشابه  کارتر   نیبوکسور و روب  سیجو لوئ  سنده،یداگالس نو  کیناپلئون بناپارت، فردر

 دینما یادآوری یکند و به و یمعرفسنت( را به مخاطب خود  یفتیمعاصر )ف یااسطوره کندیکتاب تالش م نیا

خواهد  گرانید یبرا ییکه گاه خود الگو یر یمس ؛افتی رونیتازه به ب یراه توانیم هایکه همواره از دل سخت

 شد. 
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 فیلم »کافه ترانزیت« .65
     کامبوزیان پرتویکارگردان:

 ۱۳۸۳تولید: 

 

های خالی و خیلی های مخالف پیشرفت جوانان، کارآفرینی با دستیک فیلم جالب درباره موفقیت، سنت

 چیزهای دیگر...
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 کتاب »تفکر سریع و آهسته« .66
 »دنیل کانمن« نویسنده:

 

 شامل تفکر امر نی. اگذردیان چه مشدر ذهن نددانیکه م ها باور دارندمعموال انسان
ً
آگاهانه  ی، معموال

و البته چندان هم معمول  شودیذهنتان محسوب نم تیتنها راه فعال نیاما ا انجامد؛یم گر ید یاست که به تفکر 

اند. عملکرد ذهن، که آمده دیپد د،یمنشأ آن را بدان آنکهیشما ب یهاشهیاز احساسات و اند یاری. بسستین

ه ب شتر یکتاب ب نیدارد. در ا انیدر سکوت ذهن ما جر  هاست،یر یگمیبرداشت، ادراک و تصم ۀدهندشکل

 پرداخته شده است  یابیدرون ای یشهود یهایر یسوگ
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 کتاب »بیشعوری« .67
 نویسنده: »خاویر کرمنت«

 

کتاب با  نی. اکندیآشنا م یشعوریب یعنی تیبشر  خیتار یماریب نیترا با خطرناکشما ر   «یشعوریکتاب »ب

معضل بزرگ   نیشناخت و درمان ا  ی. اگر براپردازدیامروز م  یایدر دن  یشعوریب  یدهیپد  یطنزگونه به بررس  یزبان

 نیدر خواندن ا  د،یخواهیارزشمند م  یعمل  یراهنما  کی  ،یماریب  نیبه ا  انیرفتار با مبتال  یوهو نح  تیبشر  خیتار

آزار خودخواه، مردم  ییهانابغه و باهوش هستند. نابغه  یافراد  شعورها،یمعتقد است ب  سندهی. نودیکتاب درنگ نکن

. رسانندیخود و افراد جامعه ضرر م به تیخود در نها یهایطلبمنفعتافراد با  نیکاذب. ا ینفسو با اعتمادبه

 .ماریب کی ورشعیاست و ب یماریب کی یشعوریب
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 « Life» »زندگی« مستند .6۸
      BBCمحصول: 

 ۲۰۰۹تولید: 

 

نجات   یکه موجودات زنده برا  ییو رفتارها  ژهیو  یهایدارد به استراتژ   ینگاه جهان  کیمجموعه مستند،    نیا

 ند.دهیخود نشان م
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 ساز«کتاب »دیوانگان ثروت .69
 »دارن هاردی«ده: نویسن

 

در صنعت و تجارت،  رگذاریاز افراد تاث یدارن هارد م؟یشو ینیوحشت کارآفر  و سوار قطار میچگونه نترس

ساز ثروت  وانگانی. کتاب دکندیساز، مطرح مثروت  وانگانیدر کتاب د  تیموفق  ر یرا در مس  اشیشخص  یهاتجربه

 کندیم دایپ کتاب جرات نیخواننده ا نویسنده، یهاییراهنماو با  دهدیرا ارائه م ینیاصول مربوط به کارآفر 

 .ندازدیوکار خودش را راه بکسب
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

ن گمشده .7۰  ام هستی؟«کتاب »آیا تو آ
 »باربارا دی آنجلیس« نویسنده:

 

 ی کتاب برا نیازناشویی و روابط زوجین است. ترین نویسنده و مشاوره حوزه ، معروفباربارا دی آنجلیس

برای آماده شدن برای شناخت درست از خود خواندن این کتاب  با جنس مخالف عالی است.  رابطه  درک چیستی  

رند شروع رو شروع کردند، قصد دا یکه رابطه ا یبه تمام کسانو طرف مقابل کامال به شما کمک خواهد کرد. 

 مطالعه کنند. راکتاب  نیا میکنیم شنهادیبه مشکل خوردند، پ کنند و اگر در رابطه
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 ای«کتاب »غذاهای سی دقیقه .7۱
 « »بو بنت :نویسنده

 

 نیستند.توضیح الزم نیست. غذاهای سریع، باب طبع دانشجویان گرفتاری که احتماال آشپزی هم بلد 
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 گزینی« کتاب » در باب خلوت .72
 »میشل دو مونتین« نویسنده:

 

 گزینی عالقه دارد؟بحثی کامال جدی درباره این که انسان که موجودی اجتماعی است، چرا به خلوت
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 »کیمیاگر« رمان .73
 ویسنده: پائولو کوئیلون

 

قرن  یانیپا یپرفروش دهه اریبس یهااز رمان ،یلیمشهور برز سندهینو ویاثر پائولو کوئل اگر،یمیرمان ک

 نیزبان ترجمه شده است. ا ۵۲از  شیکشور منتشر شده و به ب ۱۵۰از  شیکتاب در ب نیجهان است. ا ستمیب

 قایکند و به شمال افر یاندلس ترک م راست که زادگاهش را د اگویبه نام سانت ییایاسپان یچوپان یرمان درباره 

 کند.  دایاهرام مصر پ یلمدفون را در حوا یرود تا گنج یم

 انی تمثیلی نوشته شده است.این رمان شرح کشف گنج درون است که به زب

  

https://daneshjooyaneh.ir/


  

«daneshjooyaneh.ir» 

یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 « The Future of Food» ی غذا«»آینده فیلم مستند .74
   «Deborah Koons Garcia» کارگردان: 

 ۲۰۰۴تولید: 

 

 ییشده که در دهه گذشته در سبد غذا یمهندس ینگران کننده غذاها تیبه واقع قیعم ینگاه لمیف

 د.انداز  یگرفته مقرار  یاریبس
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 »شازده کوچولو« رمان .75
 »آنتوان سنت اگزوپری« نویسنده:

 

کتاب  نیدر جهان است. ا مستیداستان پرفروش قرن ب نیها و سومداستان نیتر شازده کوچولو از معروف

و  ن«یتر کوچولو »خوانده شده . کتاب شازدهباشدیم خیجهان در تمام طول تار کتاب تک مجلد نیتر پرفروش

نسخه در جهان   ونیلیم  ۱  یسالکتاب به طور متوسط    نیجهان است. از ا  زبانیکتاب فرانسو  ن«یتر»ترجمه شده

 یتان اگزوپر داس  نیا  در  شد.  دهیبه عنوان کتاب سال فرانسه برگز   ز ین  ۲۰۰۷کتاب در سال    نی. ارسدیبه فروش م

 .پردازدیم یلسفه خود از دوست داشتن و عشق و هستف انیبه ب یستیسورئال یاوهیبه ش
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

  ن«کتاب »در خدمت و خیانت روشنفکرا .76
 نویسنده: »جالل آل احمد«

 

آموزید که در یقه سفیدی و نکاتی را می فکری، مشاغلدر این کتاب، به روشنی ریشه تاریخی مفهوم روشن

درک امروزی خود از جامعه تغییرات مهمی را احساس خواهید کرد. خواندن این کتاب را به همه دانشجویان عمیقا 

 کنیم.توصیه می
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 »فکرهای ناگهانی من« رمان .77
 برایان اسمیت«نویسنده: »

 

 ها،یشوخ یهم گاه گرانیباشد. د انیطرافاست که دوست دارد مرکز توجه ا یکالس سوم یبراندن پسر 

و  هایشوخکند تصور میالبته براندن  .او را دوست دارند ع یسر هایهوشمندانه و واکنش یظرهااظهار ن

در کالس و رفتار  موقع یب یشوخ بارنی. اما ادکنن نیدوستانش او را تحس شوندیباعث م شهایبازیمسخره

 یمک کنند تا بتوانند رفتارهاو دوستانش به او ک نیباعث شد معلمان، والد یباز)بدون فکر( او هنگام  ایتکانه

 را انجام دهد.  یناگهان یفکرها تیر یمراحل مد چگونه ردگییم ادیکند. براندن  تیریخود را مد ایتکانه
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 سواران«کتاب »نابغه بیکار، توفیق در استخدام به روش فیل .7۸
 »سعید حدادی« نویسنده:

 

خودآگاه افراد و  ر یناخودآگاه به اندازه ضم ر یاستخدام، ضم ندیدهد که چگونه در فرآ یاب نشان مکت نیا

 افتینسبت به او در یکه افراد مصاحبه کننده در مالقات با فرد متقاض یار است. حسز گر یاز آن تاث شتر یچه بسا ب

چگونه   نکهیداشته باشد و ا  یفرد متقاض  نیشیپ  اتیبرتر نسبت به دانش، سابقه و تجرب  یتواند رقابت یکنند م  یم

 پردازد. یبه آن م کاریاست که نابغه ب یز یشکل منتقل کرد چ نیو جذاب تر  نیحس را به بهتر  نیبتوان ا
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 کتاب »اسرار ذهن ثروتمند« .79
 »تی هارو اکر« نویسنده:

 

از ذهن ما  یاصل تیموفق قتی. در حقدیایبه دست ب وقفهیو ب ادیکه تنها با تالش ز ستین یز یچ تیموفق

. مهم کندیثروتمند شدن هم صدق م  یموضوع برا  نی. اکندیم  دایما انعکاس پ  یرونیب  یایو در دن  ردیگیم  شهیر

از صفر  توانیکه چطور م موزدآیبه ما ماین کتاب . دیدار یگاهیچه جا یکه در حال حاضر از نظر مال ستین

نار گذاشت و با پولدار شدن را ک یاشتباه درباره یهاتیذهن دیبا .میرو شوروبه مانیشروع کرد و با خود واقع

 رفت. هاشرفتیتازه به استقبال پ یتیذهن
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

  کتاب »اصول کار تیمی« .۸۰
 کرافت« سی»کر نویسنده:

 

بودن گروه   دیعضو، در مف  کینقش خود را به عنوان    نیو همچن  دیاموزیرا ب  بخشجهیگروه نت  کی  یهایژگیو

 . دیکن فایا
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 « Planet Earth» »سیاره زمین« مستند .۸۱
      BBCمحصول: 

 ۲۰۰۶تولید: 

 

در این مستند شگفت، جاهایی از کره زمین را خواهید دید که شگفتی برای شما و شناخت بهتر سیاره 

 ها  را در پی خواهد داشت.خانگی ما انسان
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 کتاب »خودت را رها کن« .۸2
 »گری جان بیشاپ« نویسنده:

 

سنده نویفاش کند.  تانی ها را براآن خواهدیم سندهیاست که نو ییتمام رمز و رازها یایاب گوکت نینام ا

دوست دلسوز   کیبدهد. او مانند    تانیبه زندگ  یاتازه  یوجور، حال و هواکتاب کوچک و جمع   نیدر ا  تالش دارد

و  دی. پس به او اعتماد کندیبگو تانیآن برا یبایز وت زش یهاتیو واقع یزندگ یتا درباره نجاستیا ر یگو سخت

 .کند ییدر نظر دارد، راهنما تانیکه برا یر یشما را در مس دیبگذار
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 کتاب »ثروت انقالبی«  .۸3
 فلر«و »هایدی تا »الوین تافلر«نویسندگان: 

 

 یاند. آنها معتقدند براظام ثروت پرداختهبه ن یر یبه تعب ای یکتاب به موضوع ثروت انقالب نیدر ا سندگانینو

شدن، خلق تیفیدر ک ت،یگذشته از کم دیمحسوب شود با یـ انقالب یرپولیو غ یثروت ـ اقتصاد پول نکهیا

 یر یکتاب تصو  نیمتحول شود. آنها در ا  ز یبه گردش در آمدن، خرج شدن، اندوختن و به کار افتادن ن  شدن،میتقس

 یو اقتصاد یاسیس یساالروانیاز شکست و سقوط د یکه ناش کنندیثروت را ارائه مانقالب  یهااز چالش یکل

ها را عرضه کنند، نظام ثروت شچال نیرفتن از ابرون یهاراه نکهیا یبه جا مانده از عصر صنعت است و برا

 شیپ  هندیو آ  یاد جهاناقتص  ینو را برا  یر یو مس  دهندیقرار م  یکا و اروپا را مورد بررسیژاپن، آمر  ن،یچ  یکشورها

 .کنندیم میآن ترس یرو
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 افول فرهنگ«  و کتاب »طلوع ماهواره .۸4
 »صادق طباطبایی« نویسنده:

 

ای است های حوزه سواد رسانهگذرد، هنوز یکی از بهترین کتابها از نگارش این کتاب میبا این که سال

رشخصی از نکات برجسته این کتاب نگاه تخصصی و غیکه هر ایرانی باید آن را بخواند. تکیه بر مستندات علمی و  

 است.
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 »بامداد خمار« رمان .۸5
 «فتانه حاج سید جوادی»نویسنده: 

 

پسند عامه اتیاز ادب لیدل نیاست و به هم رانیمعاصر ا یهارمان نیتر از پرفروش یکیبامداد خمار 

زنان و  انیمقولٔه روابط م یقان، آن را برارو شد. موافروبه اریبس یداغ و نقدها یهارمان با بحث نی. اباشدیم

. مخالفان، آن را دفاع از اصالت و شرافت تجربهیجوانان ب  یدانستند برا  یدرس عبرت  ایدانسته    دیمردان جوان مف

 فرودستان دانستند. ریطبقات باالدست جامعه و تحق
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 « Planet Earth II« »2مستند »سیاره زمین  .۸6
     BBC: لمحصو

 ۲۰۱۶ تولید:

 

 دیوی“د یندگیبا گو ،باشدیم، ۲۰۰۶تولید ” نیزم یارهیو موفق “س بایمستند ز یکه دنباله مستند نیا

آشنا خواهد کرد. از سفر به قطب شمال گرفته تا  نیزم یکره یهایشگفتبسیاری از را با  نندهیاتنبرو” ب

که هر کدام به   شوندیم  دهیکش  ر یمستند به تصو  نیدر ا  یاریبس  یوانیح  یهاگونه  نیسوزان. همچن  یهایصحرا

 تعلق دارند.خاص  یاو منطقه میاقل
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 کتاب »غلط ننویسیم« .۸7
 نویسنده: ابوالحسن نجفی

 

یک  اگر تا به حال برای درست نوشتن، مرجعی نداشتید، دیگر هیچ عذری پذیرفته نیست. درست نوشتن

ران است. آن را بخوانید و به مهارت جدی برای هر دانشجو است. این کتاب، به تعبیری کتاب مقدس ویراستا

 ها به آن نیاز خواهید داشت. مطمئن باشید.سالعنوان یک منبع دم دستی کنار دست خود داشته باشید. 
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 کتاب »عرفان حافظ«  .۸۸
 «مرتضی مطهری»نویسنده: 

 

قبل با عنوان  یهااست در سال یاز عرفان اسالم یاجمال یمعرف کیدر واقع  و جذاب که بایکتاب ز نیا

او  وانیو د خیشناخت حافظ به دو راه مراجعه به تار یبرا ی»تماشاگه راز« چاپ و منتشر شده است. استاد مطهر 

 پنج فرض دینمایاشاره م
ً
ضمن  یمطهر کند. استادیم یبررس راو اشعار او  یفکر  تیرا در باب شخص هیو ضمنا

 .دینما یم انیرا ب یانعرف ینیعارفانه خواندن اشعار حافظ اصول جهان ب

 مشهور است که استاد شاملو پس از خواندن این کتاب گفت فهمیدم که باید حافظ را از نو بخوانم.
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 کتاب »جهان هولوگرافیک« .۸9
   یکل تالبوتنویسنده: ما

 ریوش مهرجوییمترجم: دا

 

ذهن و اسرار  یعیفراطب یهاییتوانا حیتوض یبرا یاهیظر »جهان هولوگرافیک، ن کتاب عنوان کامل

امون هایی است که به شدت بر تصویری که از جهان پیر این یکی از  معدود کتاباست.  «ناشناخته مغز و جسم

گذارد. نویسنده در این کتاب با روشی متفاوت سعی دارد رویدادهای ناشناخته و غریب خود دارید تأثیر می

 پیرامون بشر را توضیح دهد.
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 « The Brain: A Secret History» «آمیزی اسرار »مغز: یک تاریخچه مستندسری  .9۰
   BBCارش به سف «وکر چارلی بر »کارگردان: 

 ۲۰۱۱تولید: 

 

. میمغز انسان آشنا شو یتا با راز و رمزها میشو یهمراه م ”ییموسل لیشائیبا دکتر “م یمستند علم نیدر ا

جموعه مستند جذاب م نیتان خطور کرده است. او نه فکر آن به ذهن دیادهیرازها را احتماال تا کنون نشن نیا

 .شامل سه قسمت است
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 کتاب »فوق طبیعت«  .9۱
 «لیال واتسن»نویسنده: 

 

 ،یعلم دگاهیاز د افتد،یکه در جهان اتفاق افتاده و م عتیئل فوق طبکتاب دربارٔه مسا نیواتسن در ا الیل

از  ز یها را ناز آن یعضارائه کند؛ و ب یعیفراطب یهادهیاز پد یمعقول حیاست. واتسن تالش کرد توضمطالعه کرده

 .داندیحل مفاقد راه یلحاظ علم تجرب
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 سوپ جوجه برای روح«کتاب » .92
 مارک ویکتور هانسن«»جن کنفیلد« و » نویسندگان:

 

 ییهاداستان.  میروزگار را بر خود آسان کن  یسخت  یتا کم  میبخش هستهامال  ییهاما به دنبال داستان  یهمه

  ادیو روز خود را با  میباورشان کن میتوانیکه م ییهاو داستان ما نمود معجزه دارند یرا اند و بکه رخ داده یواقع

 یروز  دیتوانیداستان است که م  کی، شامل صد و  کتاب  نی. امیها به خواب بروآن  ادیا  شب را ب  ایو    میها آغاز کنآن

 .دیخود بساز یرا برا یخوب و روز دیها را مطالعه کنعدد از آن کی
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 « Human» »انسان« مستند .93
    «آرتوس برتراند انی»کارگردان:  

 ۲۰۱۵تولید: 

 

 یتقر لمیف نیا
ً
 از تصاو با

ً
گفته  نیشخص که رو به دورب-اول یهافرد و داستانمنحصربه ییهوا ر یتماما

حد، سازمان ملل مت یبود که در سالن اجتماعات مجمع عموم یلمیف نینخست نیاست. ااخته شدهس شوند،یم

 .آمددر  شیسازمان ملل به نما رکلیدب مونیتماشاگر از جمله بان ک ۱۰۰۰در حضور 
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 کتاب »تأثیر، فنون قانع کردن دیگران« .94
 نویسنده: »رابرت بی سالدینی«

 

های ترین کتب مدیریتی کالسیک برتر جهان بود و هنوز در بسیاری از دانشگاهسال از پرفروش  ۲۵این کتاب  

ر حوزه تأثیرگذاری بر روی افراد است. این کتاب در هر ترین کتب دشود. این کتاب از کاربردیدنیا تدریس می

 ه محیط کار و غیره برای شما مفید است.حوزه که با مردم در ارتباط باشید، چه خانواده، چه دانشگاه، چ
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 «Samsara» ساره«»سم مستند .95
 «ران فریک»کارگردان: 

 ۲۰۱۱تولید: 

 

 یافکرده و به ژر   یجهان را بررس  نیا  یهایشگفتاره  است: »سمسن در تارنمای رسمی آن آمده  در توضیح آ

بدون  یشنیتیسفرنامه، بلکه مد کیاست و نه  یمستند سنت کی. سمساره نه نهدیگام م یانسان اتیروح و تجرب

 «.گفتار است
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 « Matrix» »ماتریکس« لمفی گانهسه .96
 «ی واچووسکیاند»و  «النا واچووسکی»کارگردان: 

 ۱۹۹۹تولید: 

 

 ندهیشهر در آجامعه پادآرمان  کیاست و    هیچندال   نامهلمیف  کیو    یرزم  یاز اکشن، هنرها  یازهیآم  کسیماتر 

 دهد،یم رخ کس«یبه نام »ماتر  یساختگ ییایها در دنتوسط انسان تیکه در آن درک واقع کشد،یم ر یرا به تصو

 شده بود. یسازهیها، شبانسان تیغلبه بر جمع یآالت هوشمند برا نیکه به دست ماش
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 (Angry Men 12) فیلم »دوازده مرد خشمگین«  .97
 «سیدنی لومت»کارگردان: 

 ۱۹۵۷تولید: 

 

 ایدربارٔه گناهکار بودن  یستیمتشکل از دوازده نفر است که با یدادگاه منصفه ئتیداستان دربارٔه ه

 نند.ک یر یگمیه اتهام قتل تصمب یجوان یگناهیب
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 کتاب »هنر عشق ورزیدن« .9۸
 «اریک فروم»نویسنده: 

 

که مخالفان   یلی. تحلپردازهی»عشق« م  یدهیپد  یو فن  یعلم  لیفروم« به تحل  کیاز »ار  دن«ی»هنر عشق ورز

عشق به به خدا، کتاب »عشق« رو در سطوح مختلف از جمله  نیفروم، در ا کیهم داشته. ار یادیو موافقان ز

عاشق   شهیچه، چطور م  یعنیعشق    جملهاز    یمهم  یهاو بعد نظراتش رو درباره سوال  کنهیم  یسو ... برر   نیوالد

 ی کتاب)عکس قلب که انگار نقاش  نیا  یجلد فاجعه  ی. به طراحکنهیم  انیرو عاشق کرد و ... ب  یکس  شهیبود، م

شما   نش،یدر راه اصالح ب  یراتییتغ  جادیا  ر ییدر کنار تغ  تونهیماون    یمحتوا  د،یساله ست( توجه نکن  ۳کودک    کی

 که بنده رو.  طور. همانارهیرو به وجد ب
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 کتاب »قوی سیاه« .99
 «طالبنسیم »نویسنده: 

 

چون وچرا باور داشتند هر قویی سفید است چون تجربیات  یپیش از کشف استرالیا، مردم دنیای کهن ب

بوده   شناس باید شگفتی جالبیرای چند پرنده. دیدن نخستین قوی سیاه بکردیمایشان پیوسته این باور را تأیید  

کند و دانش ما را نمایان می نندگیباشد؛ اما اهمیت داستان در این نیست. اهمیت داستان در این است که شک

شاهده روست. تنها یك مهای شدیدی روبهآموختن ما از تجربیات و مشاهدات با چه محدودیت دهدینشان م

تنها با  -شود اعتباریها قوی سفید است بنکه دستاورد هزاران سال تماشای میلیو ای کلیکافی است تا گزاره

 دیدن یك قوی سیاه.
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یان یاندانشجو     ه: شبکه توانمندسازی دانشجو

 «Good Will Hunting« »خوب نگیهانت لیوفیلم » .۱۰۰
 «گاس ون سنت»کارگردان: 

 ۱۹۹۷تولید: 

 

رد، اما به دا اتیاضیدر ر یز ی، استعداد شگفت انگMITدانشگاه  داری(، سرامونی)مت د نگ«یهانت لی»و

 کمک کند… اشیدگزن ریکردن مس دایاست تا به او در پ اجیاحت زیروانشناس ن کی
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