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5
ادبیات

ادسون آرانتس دوناسیمنتو و 
خرگوش هیمالیایی اش

نویسنده: جمشید خانیان
ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(

91 صفحه
19000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با شکل تازه ی روایت، آشنایی با 

واقعه ی آتش سوزی سینما رکس

اعترافات یک دوست خیالی
نویسنده: میشل کیوواس

مترجم: زهرا چوپانکاره
ناشر: کتاب چ )چشمه(

191 صفحه
32000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 
نوجوان

کاربرد: گسترش خیال، بهبود روابط فردی

تابستان مرگ و معجزه
نویسنده: ویلیام کنت کروگر

مترجم: ثمین نبی پور
ناشر: افق

408 صفحه
46000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با دوران گذار از نوجوانی

جنگ تمام شد
نویسنده: دیوید آلموند

مترجم: شهال انتظاریان
ناشر: ایران بان

124 صفحه
19000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: ترویج صلح و انسان دوستی

5

5 5
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55

مجموعه ی بچه  های عجیب و 
غریب یتیم خانه ی خانم پرگرین

)تهی شهر/ کتاب خانه ی ارواح(

نویسنده: رنسام ریگز
مترجم: شبنم سعادت

ناشر: پریان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با پیامدهای جنگ و وضعیت 
اقلیت ها، توجه به اهمیت خیال پردازی

من نبودم
نویسنده: فرزانه رحمانی

تصویرگر: مژگان سعیدیان
ناشر: میچکا )انتشارات مبتکران ( 

24 صفحه/ 20000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: طرح دغدغه های کودکان، تقویت 

تعامل میان کودکان و بزرگ ساالن

سال نوع مبارک
نویسنده: پیام ابراهیمی

تصویرگر: روسر ماتاس نادال
ناشر: پرتقال

26 صفحه
24000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: افزایش درک بصری، توجه به اهمیت 

گفت وگو در تعامل با دیگران

شب خندق 
)از مجموعه ی دروازه مردگان(

نویسنده: حمیدرضا شاه آبادی
ناشر: افق

264 صفحه/ 36000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با وضعیت کودکان کار در 
دوره ی قاجار، ایجاد حساسیت نسبت به 

مسائل اجتماعی
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نانسی می داند
نویسنده و تصویرگر: سایبل یانگ

مترجم: مینا پورشعبانی
ناشر: میچکا)انتشارات مبتکران ( 

40 صفحه/ 24000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: مفهوم آموزی ، گسترش خیال، توجه 

به جزییات دنیای اطراف

آن سوی دریای مردگان
نویسنده: معصومه میرابوطالبی

ناشر: فاطمی)کتاب طوطی(
196 صفحه

28000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: لذت و سرگرمی

4

اپوش دیو 
)از مجموعه ی بهترین نویسندگان ایران(

نویسنده: محمدرضا یوسفی
تصویرگر: حسن عامه کن

ناشر: شهر قلم
22 صفحه

29000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: آشنایی با اسطوره های ایرانی

44
اما و مامان و مامانی

نویسنده: لورنتس پاولی
تصویرگر: کاترین شرر
مترجم: شیرین هدایی

ناشر: فاطمی)کتاب طوطی(
32 صفحه/ 24000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: تقویت تعامل بین نسل ها، بهبود رابطه 

با سالمندان

5
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4
بچه ها بهار

شاعر: نیما یوشیج
تصویرگر: هدا حدادی

ناشر: میرماه
28 صفحه

15000 تومان
گروه سنی: کودک

کاربرد: آشنایی با میراث ادبی و فرهنگی زبان 
فارسی، افزایش درک بصری

برف و آفتاب
)داستان بیژن و منیژه(

نویسنده: فرهاد حسن زاده
ناشر: فاطمی)کتاب طوطی(

107 صفحه
19000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با متون کهن زبان فارسی 

در قالب بازآفرینی

4

به من می گویند هنرمند!
نویسنده و تصویرگر: مارتا آلتس

مترجم: پیام ابراهیمی
ناشر: پرتقال

32 صفحه
29000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: تقویت تفکر خالق

4
پسری که قبالً بودم

نویسنده: آلی استندیش
مترجم: آذین شریعتی

ناشر: پرتقال
327 صفحه
32000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: تطابق با محیط جدید، غلبه بر عذاب 

وجدان و کنار آمدن با اتفاقات ناگوار

4
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ترنجون
نویسنده: زهره پریرخ
تصویرگر: رضا دالوند

ناشر: توت
76 صفحه/ 45000 تومان

گروه سنی: کودکا ن سال های آخر دبستان، 
نوجوانان

کاربرد: آشنایی با افسانه های ایرانی، پرورش 
قدرت تخیل

4
جیلی بیلی و پیشی

)از مجموعه ی بهترین نویسندگان ایران(

نویسندگان: مهدی حجوانی، راشین خیریه
تصویرگر: راشین خیریه

ناشر: شهر قلم
26 صفحه/ 29000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: پرورش قدرت تخیل، تقویت تفکر، تقویت 

مهارت حل مسئله

خواهرها
لبخندها

نویسنده و تصویرگر: رینا تلگمایر
مترجم: هدا نژادحسینیان

ناشر: اطراف
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 

نوجوانان
کاربرد: آشنایی با قالب خودزندگی نامه، تقویت 

اعتمادبه نفس، بهبود رابطه بین اعضای خانواده

4

4
داستان یک داستان

نویسنده و تصویرگر: دن یاکارینو
مترجم: آزاده کامیار

ناشر: پرتقال
35 صفحه

29000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با تاریخ تحول خط، یادآوری 

قدرت داستان گویی

4
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4
دختر انار

نویسنده: ایشا سعید
مترجم: فاطمه پارسا

ناشر: پرتقال
211 صفحه

39000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با شرایط زندگی کودکان پاکستانی، 
ایجاد حساسیت نسبت به حقوق زنان

4
دختری به نام بوف

نویسنده: امی ویلسون
مترجم: شهال انتظاریان

ناشر: ایران بان
296 صفحه
44000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: لذت و سرگرمی، برانگیختن 

روحیه ی کنجکاوی

دره ی هزار دارکوب
نویسنده: اعظم مهدوی

تصویرگر: سحر دانشی
ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(

32 صفحه
23000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: خیال انگیزی، افزایش درک بصری

44
سال سایه ها

نویسنده: کلر لگراند
مترجم: حسین فدایی حسین

ناشر: پیدایش
496 صفحه
60000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: ایجاد انگیزه و اعتمادبه نفس برای 

تغییر شرایط نامطلوب، تشویق به کنش گری
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شجاع مثل تو
نویسنده: جیسون رینولدز

مترجم: شقایق قندهاری
ناشر: افق

400 صفحه
40000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: بهبود رابطه بین اعضای خانواده، 

کمک به تعامل بین نسل ها

4
شهر آفتابی

نویسنده و تصویرگر: ایمی جون بیتس
با همراهی: جونیپر بیتس

مترجم: پیام ابراهیمی
ناشر: پرتقال

36 صفحه
23000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: ترویج همدلی و مهربانی

4

غول زشت سبز، شرک
نویسنده و تصویرگر: ویلیام استیج

مترجم: تینا احمدی
ناشر: پرتقال

32 صفحه
29000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: لذت و سرگرمی، آشنایی با اقتباس 

ادبی

4
فقط همه ی ما

نویسنده: لورنتس پاولی
تصویرگر: کاترین شرر

مترجم: پروانه عروج نیا
ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(

32 صفحه/ 20000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: یادآوری اهمیت همکاری، تقویت مهارت 
حل مسئله

4
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قهرمان خیالی
نویسنده: ای اف هارولد

تصویرگر: امیلی گرویت/ مترجم: رژینا قوامی
ناشر: پرتقال

232 صفحه/ 43000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 

نوجوانان
کاربرد: پرورش قدرت تخیل، یادآوری اهمیت 

دوستی

4
کتاب تابستان

نویسنده: تووه یانسون
مترجم: یاسمن تورنگ

ناشر: هوپا
232 صفحه
33000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: بهبود رابطه با سالمندان، تقویت 

روحیه ی جست وجوگری

4

کرت پول پارو می کند
نویسنده: ارلند لو

تصويرگر: کیم هیورثوی
مترجم: شقایق قندهاری

ناشر: ثالث
96 صفحه/ 15000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: لذت و سرگرمی، غلبه بر روحیه ی 

زیاده خواهی

44
لونا و اژدهایش به ماه می روند

نویسنده: جن کمبل
تصویرگر: کیتی هارنت

مترجم: میترا امیری
ناشر: پرتقال

36 صفحه/ 29000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: یادآوری اهمیت و ارزش تخیل، ترویج 
کتاب خوانی
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لوییزیانا
نویسنده: کیت دی کمیلو

مترجم: شیدا رنجبر
ناشر: ایران بان

184 صفحه
28000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: افزایش اعتمادبه نفس و توانمندی، 

تقویت روحیه ی جست وجوگری

مجموعه ی پلیس قهرمان
)پلیس قهرمان/ هدیه ی اشتباهی(

نویسنده و تصویرگر: دیو پیلکی
مترجم: محمد سعید دانشمندی

ناشر: پرتقال
هر جلد: 49000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: آشنایی با قالب کمیک استریپ، لذت 

و سرگرمی

4

4

گربه ی گمشده، پیدا شده
نویسنده و تصویرگر: زکرا اوهارا

مترجم: آزاده شاکر
ناشر: پرتقال

39 صفحه
29000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: پذیرش دیگری، تقویت مهارت دوست یابی

4

مجموعه ی دشت پارسوا
)حومه ی سکوت/ پیشگویی سپیده دم/ 

نفرین دفراش/ دو ریسمان جادویی/ اژدهای 
چهاربال/ دره ی مردگان راه رونده(

نویسنده: مریم عزیزی
ناشر: افق

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با اسطوره ها و افسانه های 

ایرانی، خیال انگیزی

4
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ندای مرداب
نویسنده: داوید کالی

تصویرگر: مارکو سوما
مترجم: ناهید خدایاری

ناشر: فاطمی )کتاب طوطی( 
32 صفحه/ 24000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: مناسب برای آشنایی با مفهوم 

فرزندخواندگی، پذیرش دیگری و تفاوت ها

وقتی بابا هست
نویسنده و تصویرگر: سوش

مترجم: آزاده کامیار
ناشر: پرتقال

36 صفحه
29000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: بهبود رابطه با والدین

44

4
وقتی مامان بزرگ کوچک می شود

نویسنده: اینکا پابست
تصویرگر: مهرداد زائری
مترجم: علی عبداللهی

ناشر: کودکان
64 صفحه

45000 تومان
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: بهبود رابطه با سالمندان

4
ویال، جنگجوی کوچک بیشه

نویسنده: رابرت بیتی
مترجم: پریا پورمند

ناشر: پرتقال
364 صفحه
58000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با زندگی سرخپوستان و 

وضعیت بومیان آمریکا
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4
یک گاز کوچولو از کیک ماه

نویسنده و تصویرگر: گریس لین
مترجم: مریم رئیسی

ناشر: پرتقال
40 صفحه

25000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: خیال انگیزی، آشنایی با تغییر شکل ماه

همه چیز روی وافل
نویسنده: پولی هورواث

مترجم: مانلی شیرگیری
ناشر: کتاب چ )چشمه(

185 صفحه
28500 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: حفظ امیدواری، بهبود روابط فردی

4

3
ادوینا، دایناسوری که خبر نداشت 

منقرض شده
نویسنده و تصویرگر: مو ویلمس

مترجم: پیام ابراهیمی
ناشر: پرتقال

36 صفحه/ 23000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: پذیرش دیگری، تقویت روحیه ی 
جست وجوگری

3
آقا مهران قناد

)از مجموعه ی بهترین نویسندگان ایران(

نویسنده: هدی حدادی
تصویرگر: غزاله بیگدلو

ناشر: شهر قلم
24 صفحه

22000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: افزایش درک بصری، لذت و سرگرمی
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آلبوم عکس های گاندو تپله
نویسنده: معصومه یزدانی

تصویرگر: نرگس دالوری
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(

48 صفحه
10000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: آشنایی با گونه های جانوری، ایجاد 

حساسیت به محیط زیست

3
از پشت پنجره

نویسنده: لیزا تامپسون
مترجم: نگار باغانی

ناشر: پرتقال
334 صفحه
53000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: پذیرش فقدان نزدیکان، کمک به ایجاد 

گفت وگو

3

اودو، شیری که دیگر تنها نیست
نویسنده: یانا هاینیکه

تصویرگر: یووئله تورلونیاس
مترجم: زهره حیدری شاهی

ناشر: میچکا )انتشارات مبتکران ( 
36 صفحه

24000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: توجه به اهمیت و ارزش دوستی

3
از چی می ترسی آقا خرسه؟
نویسنده و تصویرگر: جیکوب گرنت

مترجم: آنوشکا عسگری
ناشر: پرتقال

36 صفحه
28000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: توجه به اهمیت صبر و دوستی، پذیرش 

تفاوت ها

3
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پس دندانم کو؟ 
نویسنده و تصویرگر: مو ویلمس
مترجم: آناهیتا حضرتی کیاوندانی

ناشر: پرتقال
97 صفحه/ 35000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی، طرح دغدغه های 
کودکان

3
پیش به سوی قلعه

نویسنده: تراویس جانکر
تصویرگر: مارک پت

مترجم: پریا لطیفی خواه
ناشر: پرتقال

42 صفحه/ 29000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: برانگیختن روحیه ی کشف و 
جست وجوگری

3

3
تاول

نویسنده: لوییس سکر
مترجم: شروین جوانبخت

ناشر: پرتقال
180 صفحه

39000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: بهبود تعامل با دیگران، غلبه بر مواجه 
شدن با قلدری در مدرسه

3
تک شاخ سفارشی

نویسنده و تصویرگر: ایمی یانگ
مترجم: شبنم حیدری پور

ناشر: پرتقال
36 صفحه/ 29000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: احترام به تفاوت های فردی، توجه به 
مفهوم دوستی
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جوجه ی بیست و دو روزه
)از مجموعه ی بهترین نویسندگان ایران(

نویسنده: ناصر کشاورز
تصویرگر: رویا خادم الرضا

ناشر: شهر قلم
28 صفحه

22000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: افزایش قدرت تخیل

3
چشم های سبز هی هوهاما

نویسنده: ریحانه جعفری
ناشر: شهرستان ادب

152 صفحه
16000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: طرح دغدغه های نوجوانان در دوران 

بلوغ

3

خاله نگار و دختر گل ها
)از مجموعه ی بهترین نویسندگان ایران(

نویسنده: جعفر توزنده جانی
تصویرگر: علی خدایی

ناشر: شهر قلم
26 صفحه

29000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: افزایش درک بصری، خیال انگیزی

3
خانه ام چرا می پرد

)از مجموعه ی بهترین نویسندگان ایران(

نویسنده: سرور کتبی
تصویرگر: میترا عبداللهی

ناشر: شهر قلم
24 صفحه

29000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: افزایش درک بصری، پرورش قدرت تخیل

3
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درسا و عمه غوالب
نویسنده: معصومه یزدانی

تصویرگر: غزاله بیگدلو
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(

88 صفحه
15000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: تقویت مهارت حل مسئله

3
دنیای بی کران، سالم!

نویسنده: ارین انترادا کلی
مترجم: آناهیتا حضرتی

ناشر: پرتقال
219 صفحه

43000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 

نوجوانان
کاربرد: تقویت روحیه ی کشف و جست وجوگری

3

زندگی من، خنده های تو!
نویسنده: جسیکا رید اسلیورسکی

تصویرگر: میکا سانگ
مترجم: آناهیتا حضرتی

ناشر: پرتقال
35 صفحه/ 23000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با بیماری سرطان، کمک به 

پذیرفتن بیماری نزدیکان

روزی که مامان به مهدکودک آمد
روزی که بابا عضو تیم فوتبال مان شد

نویسنده: مائورین فرگوس
تصویرگر: مایک لوری
مترجم: نینا فراهانی

ناشر: کتاب چ )چشمه(
هر کتاب: 36 صفحه/ هر کتاب: 18000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: تطابق با محیط جدید، بهبود رابطه با والدین

3 3
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سنجاب گرفتار
)از مجموعه ی بهترین نویسندگان ایران(

نویسنده: مصطفی خرامان
تصویرگر: نازنین آیگانی

ناشر: شهر قلم
18 صفحه

29000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی، افزایش درک بصری

3
شبح کارخانه ی شکالت سازی

)از مجموعه ی اسرار داندودل(

نویسنده: دیوید اکانل
مترجم: ندا شادنظر

ناشر: ایران بان
186 صفحه
30000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: لذت و سرگرمی، برانگیختن کنجکاوی

3

قد کوتاه
نویسنده: هالی گلدبرگ اسلون

مترجم: میترا امیری
ناشر: پرتقال
272 صفحه
45000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: پذیرش تفاوت های فردی

3
قلعه ی قرمز من

نویسنده: برندا مایر
مترجم: آزاده شاکر

تصویرگر: سونیا سانچز
ناشر: پرتقال

40 صفحه
29000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: طرح موضوع تبعیض جنسیتی

3



18

گربه چه مهربان شده!
نویسنده: فرهاد حسن زاده

تصویرگر: غزاله بیگدلو
ناشر: پرنده ی آبی)انتشارات علمی و فرهنگی(

24 صفحه
12000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: ترویج صلح و دوستی

3
کارآگاه بازی های یک سوسک 

کم حافظه
نویسنده: زهرا شاهی

تصویرگر: فاطمه زمانه رو
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(

120 صفحه
18000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: لذت و سرگرمی

3

گمشده در ناکجا
نویسنده: سامانتا ام کالرک

مترجم: آزاده کامیار
ناشر: پرتقال

212 صفحه
43000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: کنار آمدن با فقدان

3
المایونایتد)1(

نویسنده : اسکات آلن
تصویرگر : سارا هورن

مترجم : محمدحسین واقف
ناشر: هوپا

324 صفحه
34000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی

3
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لوال دختر جزیره
نویسنده: جونو دیاز

تصویرگر: لئو اسپینوسا
مترجم: میترا امیری

ناشر: پرتقال
48 صفحه

29000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: ایجاد همدلی با مهاجران

3

مجموعه ی افسانه هایی از ایران باستان
)بستور/ کوروش فرزند ماندانا/ داریوش و بردیا/ آرش دالور کوهستان/ فرشته 

باران و دیو خشکی(

نویسنده: جمال الدین اکرمی
تصویرگران: راهله برخورداری، فرهاد جمشیدی، علی خدایی

ناشر: پیک ادبیات
هر جلد: 24 صفحه/ هر جلد: 20000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: آشنایی با اسطوره ها و افسانه های ایرانی

3

مجموعه ی جیک کیک
) نفرین دزد دریایی/ مهمان خون آشام/ خانم 

آشپز ماشینی/ آموزگار گرگ نما/ اژدهای مدرسه(

نویسنده: مایکل براد
مترجم: مازیار موسوی

ناشر: کتاب های بنفشه )قدیانی(
هر جلد: 14000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش قدرت تخیل

3
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مجموعه ی داستان های بی پایان
)آژانس روبی برای مرغ های محترم/ مهمان های ناخوانده/ نامه را 

باز نکن قارقاری/ به دمم نگاه نکن!/ به فرمان من واق واق واق(

نویسنده: احمد اکبرپور
تصویرگر: مهناز سلیمان نژاد
ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(

هر جلد: 60 صفحه/ هر جلد: 15000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: فراهم کردن امکان گفت وگو، تقویت تفکر خالق

3

مجموعه ی آکادمی شاهزاده خانم ها
)دختران کوهستان/ قصر سنگی/ خواهران فراموش شده(

نویسنده: شنون هیل
مترجم: نسرین وکیلی، پارسا مهین پور

ناشر: افق
مجموعه ی سه جلدی: 133000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: تقویت توانمندی  و اعتمادبه نفس نوجوانان، تشویق به کنش گری

3
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مجموعه ی ماجراهای غول بدجنس مهربان
)نامه به پاندا/ ناز کردن بچه غول/ پنگوئن شکالتی تو دل برو/ حلزونی با موهای بلند(

نویسنده: فاطمه سرمشقی
تصویرگر: آرزو قلیزاده

ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(
هر جلد: 24 صفحه

هر جلد: 15000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: طرح دغدغه ها و مسائل کودکان

3

مجموعه ی ماروین و جیمز
)یک دوستی غیرمعمولی/ مواظب دوستت 

باش/ فرار از سطل زباله(

نویسنده: الیز بروچ/ مترجم: فاطمه سراجی
ناشر: پرتقال

هر جلد: 112 صفحه/ هر جلد: 30000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: یادآوری اهمیت و ارزش دوستی، 
پرورش قدرت تخیل

3
مجموعه ی مگنس چیس

)مگنس چیس و اساطیر آسگارد/ چکش ثور/ 
کشتی مردگان(

نویسنده: ریک ریوردان
مترجم: آرزو مقدس

ناشر: پرتقال
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با اسطوره ها، تجربه ی لذت کشف 
و ماجراجویی

3
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موش خوش تیپ
نویسنده و تصویرگر: مو ویلمس

مترجم: مریم رئیسی
ناشر: پرتقال

39 صفحه
23000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: پذیرش دیدگاه های متفاوت

نباید آدم بخوری آقای شیر
نویسنده و تصویرگر: الکس تی.اسمیت

مترجم: شبنم حیدری پور
ناشر: پرتقال

36 صفحه/ 29000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی، تقویت مهارت حل 

مسئله

33

نویسنده و تصویرگر: موش و 
قورباغه

نویسنده و تصویرگر: دبورا فردمن
مترجم: پیام ابراهیمی

ناشر: پرتقال
36 صفحه

23000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: ایجاد عالقه به داستان گویی و همکاری

3
این پی پی مال کیه؟

نویسنده: دارین الند
تصویرگر: کلسی اوسید

مترجم: سارا قربانی برزی
ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(

32 صفحه/ 35000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: آشنایی با حیوانات مختلف

4
علمی و آموزشی
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این کتاب را لیس نزنید!
نویسنده: ایدان بن باراک

تصویرگر: جولین فراست
مترجم: آناهیتا حضرتی

ناشر: پرتقال
34 صفحه

29000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستانی
کاربرد: آشنایی با میکروب های بدن انسان

پلوتو سیاره ی کوتوله
نویسنده: استف وید
تصویرگر: مالنی دمر
مترجم: میترا امیری

ناشر: پرتقال
32 صفحه

 29000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: آشنایی با ویژگی های پلوتو در قالب داستان

44

مجموعه ی حیوانات حال به هم زن
)مگس/کرم/ حلزون/ موش/ عنکبوت/ 

وزغ/ شپش(

نویسنده: آلیس گراول
مترجم: نسترن فتحی

ناشر: کتاب چ )چشمه(
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: آشنایی با خصوصیات جانوران 
مختلف

مجموعه ی حال به هم زن ها
)کرم/ مگس/ موش/ شپش/ عنکبوت/ 

وزغ/ لیسه(

نویسنده: آلیس گراول
مترجم: شیدا میرزایی

ناشر: میچکا )انتشارات مبتکران ( 
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: آشنایی با خصوصیات جانوران 
مختلف

4
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مجموعه ی داستان های شگفت انگیز علم
)علم در سده های میانه/ انقالب های علمی/ عصر دیجیتال/پیدایش صنعت/ 

پیدایش الکتریسیته/ عصر اتم/ علم در دوران باستان(

نویسنده: چارلی ساموئلز
مترجم: ماندانا فرهادیان

ناشر: فاطمی)کتاب طوطی(
هر جلد: 48 صفحه/ هر جلد: 37000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان
کاربرد: دانش افزایی

مجموعه ی دانشنامه کوچک من
)دایناسورها و جانداران پیش از تاریخ/ جانوران/ علم و فناوری/ تاریخ جهان/ 

فضا و کیهان/ جهان ما/ بدن انسان/ دریاها و اقیانوس ها(

نویسندگان: پل دوزول، بن دن، فیونا چندلر، سام تاپلین، ریچل فرث و...
تصویرگران: فیونا جانسون، دیوید هنکاک و.../ مترجم: ابراهیم عامل محرابی

ناشر: میچکا )انتشارات مبتکران ( 
هر جلد: 64 صفحه/ هر جلد: 36000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: دانش افزایی

4

4
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مجموعه ی سؤال های بزرگ و کوچک پیکول
)مال من است!/ باید موتور قرمز را بخری!/ درست نیست!(

نویسنده: ميشل پيكمل
تصویرگر: توما بس

مترجم: طاهره طالع ماسوله
ناشر: شهر قلم

هر جلد: 32 صفحه/ هر جلد: 22000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: تقویت مهارت حل مسئله، بهبود تعامل با والدین

4

مجموعه ی ماجراهای ریحانه و پیشی کوچولو
) پیشی کوچولو! نترس... نترس/ انگشت هایت کو؟/ حسود شدی؟/ بگو به خود خودم دست نزن(

نویسنده: معصوصه یزدانی
تصویرگر: سارا خرامان

ناشر: نردبان)شرکت انتشارات فنی ایران(
هر جلد: 24 صفحه

هر جلد: 18000 تومان
کاربرد: طرح مسائل کودکان، بهبود مهارت های ارتباطی، محافظت از حریم خصوصی

4
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مجموعه ی علوم بزرگ برای بچه های کوچک
)مهندسی هوافضا/ ترمودینامیک/ فیزیک ذرات/ فیزیک کوانتوم(

نویسنده و تصویرگر: روث اسپايرو
مترجم: حميده جمالی هنجنی

ناشر: شهر قلم
هر جلد: 20 صفحه

هر جلد: 23500 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: آشنایی اولیه با مفاهیم مختلف علمی

مدرسه ی حشرات باحال 1
نویسنده: ووشیانگ مین

تصویرگر: شیا  جی ان، ژوانگ  جیان یو
مترجم: معصومه معراجی

ناشر: فاطمی)کتاب طوطی(
160 صفحه/ 39000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: آشنایی با گونه های مختلف حشرات و 

خصوصیات آن ها

من زمین هستم، یک سیاره ی 
چند میلیارد ساله

نویسنده: استیسی مک آنلتی
تصویرگر: دیوید لیچفیلد

مترجم: آناهیتا حضرتی
ناشر: پرتقال

36 صفحه/ 29000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: آشنایی با سرگذشت کره ی زمین

3

33
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همیشه پای خورشید در میان است
نویسنده: نیک سالک
مترجم: میترا امیری

ناشر: پرتقال
39 صفحه

29000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: آشنایی با ستاره ی خورشید و منظومه ی 
شمسی

3
حق دارم کودک باشم

نویسنده: آلن ِسر
تصویرگر: اورلیا فرانتی
مترجم: مهناز کاظمی

ناشر: فاطمی)کتاب طوطی(
48 صفحه

30000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: آشنایی با مفهوم حق، معرفی حقوق کودک

5
دین و

علوم انسانی

رولد دال و کارخانه داستان سازی
)از مجموعه ی مشاهیر خفن(

نویسنده: اندرو دانکین
مترجم: علی هداوند

ناشر: پیدایش
198 صفحه

32000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان
کاربرد: آشنایی با زندگی یک نویسنده ی مشهور

4
ما این طوری زندگی می کنیم

نویسنده و تصویرگر: مت لموث
مترجم: سحر ترهنده

ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(
52 صفحه

45000 تومان
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: آشنایی با فرهنگ ملل مختلف، 
آشنایی با سبک های زندگی گوناگون

4
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زنان پیشرو
دبیران تألیف: الهام نظری، گلچهره سهراب

گروه تصویرگران
ناشر: هوپا

116 صفحه/ 33000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 

نوجوانان
کاربرد: آشنایی با زندگی مشاهیر زن ایرانی، 

تقویت اعتمادبه نفس و توانمندی نوجوانان

مجموعه ی بچه محل نقاش ها
)زمانی که هم سبیل دالی بودم/ زمانی که هم  بازی 

پوالک بودم/ زمانی که هم صحبت فریدا بودم(

نویسنده: محمدرضا مرزوقی
تصویرگر: محمدرضا حیدرپناه

ناشر: هوپا
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 

نوجوانان
کاربرد: آشنایی با زندگی نقاشان بزرگ جهان

3

3

فردوسی 
)از مجموعه ی مشاهیر خندان(

نویسنده: حمید عبداللهیان
تصویرگر: سید میثم موسوی

ناشر: میچکا )انتشارات مبتکران ( 
192 صفحه/ 25000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 
نوجوانان

کاربرد: آشنایی با زندگی فردوسی

3

عروسک های نمایشی
نویسنده: لیندی رایت

مترجم: آیرین غریب پور
ناشر: افق

52 صفحه
32000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: آشنایی با هنر نمایش عروسکی و 

عروسک سازی، پرورش خالقیت

4
هنر و سرگرمی
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آنتون شعبده بازی می کند
آنتون و برگ ها

نویسنده و تصویرگر: اوله کنه که
مترجم: لیال )رویا( مکتبی فرد
ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(

هر کتاب: 32 صفحه
هر کتاب: 20000 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: توجه به اهمیت دوستی و همکاری

آواز فورودل
نویسنده و تصویرگر: آنتوانت پورتیس

مترجم: شهرداد میرزایی
ناشر: دیبایه
42 صفحه 
20000 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: پذیرش تفاوت ها، آشنایی با نام آواها

4 4
زیر پنج سال

اجازه هست؟
نویسنده: جان کلی

تصویرگر: استف لیبریس
مترجم: رضی هیرمندی

ناشر: پرتقال
31 صفحه/ 29000 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: پذیرش تفاوت های فردی، تقویت 

مهارت دوست یابی

تق تق، بیا بیرون
نویسنده و تصویرگر: کوین هنکس

مترجم: ساناز آیتی
ناشر: پرتقال

30 صفحه
29000 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: پذیرش دیگری، تشویق به نگاه 

متفاوت به دنیای اطراف

44
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من نمی دانم
من می دانم

نویسنده و تصویرگر: سمانه قاسمی
ناشر: شهر قلم

هر کتاب: 12 صفحه
هر کتاب: 28500 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: تقویت تفکر خالق، تقویت روحیه ی 

پرسش گری

مهمان های وقت خواب
نویسنده: فرزانه رحمانی

تصویرگر: مژگان سعیدیان
ناشر: میچکا )انتشارات مبتکران ( 

24 صفحه
20000 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: غلبه بر ترس از تاریکی، کمک به ایجاد 

گفت وگو بین کودک و والدین

44

مجموعه ی بازی، شعر، نمایش
)من این طرف تو اون طرف/ نخودی نرو تو دیگ 
آش/ با من بیا بیا عروسک/ بیا بیا گردالی جون(

شاعر: افسانه شعبان نژاد
تصویرگران: زهره پریرخ، فهیمه محجوب و... 

ناشر: لوپه تو
هر جلد: 24 صفحه/ هر جلد: 12000 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: آشنایی با ریتم، لذت و سرگرمی

3
من نمی خواهم قورباغه باشم!

حوصله ام سر رفته
دوست ندارم بزرگ شوم

نویسنده: دیو پتی/ تصویرگر: مایک بولت
مترجم: احمد تصویری

ناشر: مهرسا
هر کتاب: 34 صفحه/ هر کتاب: 12000 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: هویت یابی، طرح مسائل و دغدغه های کودکان

3



اصول، شیوه ی اجرایی و معیارهای فهرست و نشان های الک پشت پرنده

مقدمه

الک پشــت پرنده فهرستی است از کتاب های بر تر هر فصل، برای کودکان و نوجوانان ایرانی. 
این کتاب ها را گروهی از منتقدان، کار شناســان و نویســندگان کودک و نوجوان، با بررسی 

کتاب های هر فصل، انتخاب می کنند.
افزون بر این هیئت داوران الک پشت پرنده، کتاب های برگزیده ی هر سال را نیز انتخاب و به 

کتاب های برگزیده نشان های طالیی و نقره ای اهدا می کنند.
کتاب ها براساس شیوه نامه ای مکتوب و با اصول و معیارهایی روشن به فهرست راه می یابند 

و یا موفق به دریافت نشان طالیی یا نقره ای می شوند.
هر ســال داوران و سیاســت گذاراِن فهرست، بر اســاس مقتضیات روز و هم چنین با توجه 
دیدگاه ها و نقد و بررســی صاحب نظران، این معیارها و مالک ها را بازبینی می کنند و آن ها را 
در متنی با عنوان اصول، شــیوه ی اجرایی و معیارهای فهرست و نشان های الک پشت پرنده 

اعالم می کنند.

اعضای داوری فهرست الک پشت پرنده

حمید اباذری، محمود برآبادی، شکوه حاجی نصرالله، مینا حدادیان، شــــیوا حریری، علی اصغر 
ســــیدآبادی، فاطمه زمانی، شــــادی خوشکار، گیسو فغفوری، رودابه کمالی، نلی محجوب، 

مریم محمدخانی، فرمهر منجزی، ربابه میرغیاثی و سیدمهدی یوسفی.

ارزیابی و رده بندی کتاب ها

کتاب های راه یافته به فهرست به شکل زیر رده بندی می شوند: 
1. کتاب هایی با ارزش شــش الک پشــت، که بیش ترین هماهنگی را با معیارهای اعالم شده 

داشته باشند و افزون بر  آن، نکته ای ویژه در محتوا یا فرم آن ها به چشم بخورد؛
2. کتاب هایی با ارزش پنج الک پشت، که بیشترین هماهنگی را با معیارهای اعالم شده دارند؛

3. کتاب هایی با ارزش چهار الک پشت، که هماهنگی نسبی با معیارهای اعالم شده دارند؛
4. کتاب هایی با ارزش ســه الک پشت، که، ضمن برخورداری از ارزش های ادبی ذکر شده در 

این متن، تضادی با معیارهای فرهنگی ذکر شده نداشته باشند. 

گروه بندی کتاب ها

کتاب های کودک و نوجوان هر فصل، بر اساس گروه بندی زیر، مورد بررسی قرار می گیرند:
ـ ادبیات؛

ـ علمی و آموزشی؛
ـ دین و علوم انسانی؛ 

ـ هنر و سرگرمی؛
ـ کتاب های زیر پنج سال.
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معیارهای راه یابی به فهرست و دریافت نشان

1. دست یابی به سبک شخصی و توانایی در آفریدن جهانی تازه و فضای منحصر به فرد؛
2. هماهنگی و تناسب میان اجزای سازنده کتاب، اعم از محتوا، زبان، شکل اجرایی 

متن، گرافیک، آماده سازی، مواد به کار رفته و چاپ کتاب؛
3. توجه به ظرفیت های زبان، نوآوری در حوزه ی زبان فارســی و کمک به گسترش و 

پویایی آن؛
4. پیوند با پیشــینه ی ادبی، امکان فرا تر رفتن از سنت های ادبی و گشودن افق های 

تازه؛
5. نوآوری در ارائه ی شــکل های تازه ی ادبی و پیشــنهاد های نو در فضای ادبیات 

کودک ایران و جهان؛
6. توجه به درستی و غیر جانبدارانه و به روز بودن اطالعات در کتاب های اطالعاتی، 
اعم از کتاب های دینی، علوم انسانی، علمی و آموزشی و... در کنار توجه به نوآوری 

در شیوه تألیف، گرافیک، نوع مواد و چاپ؛
7. احترام به ارزش های مردم ایران و پرهیز از طرح مسایلی که در آن ها ارزش های 

مردم و اقوام ایرانی مورد تمسخر قرار گیرند؛
8. توجه به زیست هم زمان کودکان ایرانی در چارچوب مرزهای ملی و عضویت در 

جامعه ی جهانی؛ 
9. توجه به روحیه  و تفکر انتقادی و برجسته سازی پرسشگری؛

10. احتــرام به تفاوت هــای فردی کــودکان و مقاومت در برابر یکسان ســازی و 
همسان سازی کودکان و توجه به احساس رهایی آنان؛

11. توجه به پیچیدگی های دنیای واقعی کودک، خواسته ها و نیازهای کودکان امروز 
و پرهیز از ساده ســازی و ســاده انگاری و هم چنین تحمیل دنیای بزرگ ســاالنه به 

کودکان؛
12. احترام به ارزش های همه بشری، عام و جهان شمول ماننِد صلح و امنیت، مدارا 
و گفت و گو، احترام به انسان ها و همدلی با آن ها، درکنار احترام به دیگر موجودات، 
مخالفــت با هرگونه تبعیض، رعایت حقوق همه ی انســان ها، به خصوص کودکان، 

هم چنین کودکان با نیازهای ویژه و احترام به محیط زیست.
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