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5
ادبیات

گفت و گوی جادوگر بزرگ با ملکه ی 
جزیره ی رنگ ها 

نویسنده: جمشید خانیان
ناشر: افق

گروه سنی: نوجوان
184 صفحه
17000 تومان

کاربرد: افزایش سواد ادبی، برانگیختن حس 
همدلی

معلم من یک هیوالست
نویسنده و تصویرگر: پیتر براون

مترجم: نینا فراهانی
ناشر: چشمه )کتاب چ(

37 صفحه
29000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: پذیرفتن تفاوت ها، ایجاد حس تعلق 

به مدرسه

25 شغل ماشا فیلیپنکو
نویسنده: ادوارد اوسپنسكی

مترجم: سیده مهنا سید آقایی رضایی
ناشر: شهر قلم

326 صفحه/ 49000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 

نوجوانان
کاربرد: آشنایی با مشاغل متفاوت، تقویت 

اعتماد به نفس

او هنوز اینجاست
نویسنده: هالی.ام. مگی

مترجم: میترا امیری
ناشر: پرتقال

162 صفحه/ 35000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 

نوجوانان
کاربرد: کنار آمدن با فقدان عزیزان، یادآوری 

اهمیت دوستی

5
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4

برسد به دست استاد نهنگ عزیز/ 
با احترام از طرف زرافه

مترجم: محبوبه نجف خانی
ناشر: ایران بان

پروفسور نهنگ عزیز/ 
ارادتمند شما زرافه

مترجم: بیتا ابراهیمی
ناشر: شهر قلم

4
بازگشت چستر

نویسنده و تصویرگر: مالنی وات
مترجم: زهرا چوپانکاره
ناشر: چشمه )کتاب چ(

36 صفحه
28000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی، جور دیگر دیدن

بلندی های نیناک
نویسنده: ناتالی بابیت

مترجم: سیمین تاجدینی
ناشر: محراب قلم

80 صفحه
9000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 
نوجوانان

کاربرد: مقابله با ترویج خرافات

44

نویسنده: مگومی ایواسا
تصویرگر: جون تکا باتاکه

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: لذت و سرگرمی، آشنایی با قالب نامه نگاری
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پسری که به دنبال باد رفت
نویسنده: میشل ورتینگتون

تصویرگر: جوزف کاومن
مترجم: لیدا هادی

ناشر: کتاب پارک
35 صفحه/ 12000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با نگاه کودکان اوتیستیک به 

جهان، درک تفاوت ها

4
چپکی

نویسنده: زهرا جالئی فر
تصویرگر: هاجر مرادی

ناشر: پرنده ی آبی)انتشارات علمی و فرهنگی(
32 صفحه

7500 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: کنار آمدن با جدایی والدین

4

داستان لئو
نویسنده: مک بارنت

تصویرگر: کریستین رابینسون
مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی

ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(
48 صفحه

جلد نرم: 14000 تومان/ جلد سخت: 18000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: پرورش تخیل، پذیرش دیگری و تفاوت ها

شب هانا 
نویسنده و تصویرگر: کوماکو ساکائی

مترجم: مهدیه متقی
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

36 صفحه
15000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: نگاه متفاوت به دنیای اطراف

44
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4
فرانک و تدی 

نویسنده و تصویرگر: لوئیس ییتس
مترجم: رامتین فرزاد

ناشر: زعفران )کتاب های زعفرانی(
32 صفحه

24000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: یادآوری ارزش دوستی و همکاری

4
فرار پدربزرگ )باال، باالتر و دور(

نویسنده: دیوید والیامز
مترجم: سید حبیب الله لزگی

ناشر: ذکر )کتاب های قاصدک(
456 صفحه/ 39000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 
نوجوانان

کاربرد: بهبود رابطه با سالمندان، لذت و 
سرگرمی 

کاله دزد
نویسنده: سوزانا ساترلند دالکروز

تصویرگر: رافائل ویواس
مترجم: مهدیه متقی 

ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(
28 صفحه/ 7500 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: برانگیختن روحیه ی جست وجوگری، 

عشق به طبیعت

4
مار و مارمولک مشاور می شوند

نویسنده: جوی کاولی
تصویرگر: کوین بیشاپ

مترجم: فریده خرمی
ناشر: آفرینگان

120 صفحه/ 9500 تومان
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: لذت و سرگرمی، آشنایی با مفاهیمی 
چون دموکراسی، برابری و ...

4
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ماه بر فراز های استریت
نویسنده: ناتالی بابیت

مترجم: سیمین تاجدینی
ناشر: محراب قلم

124 صفحه/ 12500 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 

نوجوانان
کاربرد: برانگیختن حس همدلی، فکر کردن به 

رویاها و آرزوها

4
مجموعه ی موش  های پیشاهنگ
)کاری بکنید/ دوست پیدا کردن/ موش های 

پیشاهنگ در اردو/ پیشاهنگ های بلوطی(

نویسنده: سارا دیالرد
مترجم: ساره ارض پیما

ناشر: شهر قلم/ هر جلد: 16500 تومان
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: یادآوری اهمیت دوستی، تشویق به 
مشارکت و کار گروهی

4

مگ آتش پاره
نویسنده: آسترید لیندگرن

مترجم: جمال اکرمی
ناشر: محراب قلم

180 صفحه/ 22000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 

نوجوانان
کاربرد: لذت و سرگرمی، آشنایی با یکی از 

نویسندگان کالسیک ادبیات کودک

وزن آب
نویسنده: سارا کروسان

مترجم: مریم فیاضی
ناشر: هوپا
280 صفحه

26000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: پذیرش تفاوت ها، آشنایی با شرایط 
مهاجران، طرح مسائل نوجوانان تک والد

44
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از این کتاب به آن کتاب
نویسنده و تصویرگر: ریچارد برن

مترجم: آناهیتا حضرتی
33 صفحه
15000 تومان

ناشر: پرتقال
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی، تقویت تفکر حل مسأله

33
افسانه ای تاریک و شوم

)دوباره با برادران گریم(

نویسنده: ادم گیدویتز
مترجم: طوبی سلیمانی موحد

ناشر: پرتقال
216 صفحه/ 35000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: تقویت کنش گری و تفکر حل مسأله، 

آشنایی با افسانه های جهان

3
المپیاد شاعران مشروطه

نویسنده: آذردخت بهرامی
تصویرگر: هومان خیراندیش

ناشر: مدرسه
212 صفحه

48000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: لذت و سرگرمی

پیتر نیمبل و چشم های شگفت انگیزش/
سوفی کوآیر و کتاب های شگفت انگیز

نویسنده: جاناتان آکسییر
مترجم: محمدرضا شکاری

ناشر: پرتقال
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: لذت و سرگرمی، برانگیختن حس 
کنجکاوی و ماجراجویی

3
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3
پسرک روزنامه فروش

نویسنده و تصویرگر: دیو پیلکی
مترجم: فرزاد اکبرپور

ناشر: نوید شیراز
36 صفحه
8000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با مشاغل مختلف، تقویت 

حس مسئولیت

جاسوس سبیل زورویی
نویسنده: دانیل نسکنس

تصویرگر : فران کوّیادو
مترجم: کژوان آبهشت

ناشر: هوپا
140 صفحه/ 25000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: آشنایی با ادبیات ملل و فضایی متفاوت، 

برانگیختن روحیه ی جست وجوگری

3

خرابکارهای دوست داشتنی
نویسنده: کبریا شجری

تصویرگر: مسعود قره باغی
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(

36 صفحه
18000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: توجه به محیط زیست و حفاظت از آن

3
خرچ خوروچ خیریچ

نویسنده: النور آپدیل
تصویرگر: سارا هورن

مترجم: اعظم مهدوی
ناشر: زعفران )کتاب های زعفرانی(

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

دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی

3
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داستان یک روح
نویسنده: مری داونینگ هان

مترجم: مروا باقریان
ناشر: پرتقال

190 صفحه
22000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: ایجاد هیجان

3

دختر جوهر و ستاره ها
نویسنده : کایرن میلوود هارگریو

مترجم: شیما حسینی
ناشر: هوپا
280 صفحه

27000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: پرورش تخیل، یادآوری اهمیت 
عشق و خانواده

3
دیوار نقاشی

نویسنده: عرفان مجیب
تصویرگر: اکسانا باتیورینا

ناشر: کودکان
40 صفحه/ 18000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: تقویت تفکر حل مسأله، بهبود رابطه 
با والدین

3

چه کسی این بال را سر شهر آورده؟!
نویسنده: فاطمه فروتن اصفهانی

تصویرگر: میترا عبداللهی
ناشر: کتاب پارک

34 صفحه
12000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: ترویج صلح

3
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لبخندی برای سوفیا
نویسنده: محمدرضا مرزوقی

تصویرگر: نوشین صفاخو
ناشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

160 صفحه 
10000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با وقایع جنگ جهانی دوم، 

درک شرایط مهاجران

3 3
گرگ کوچولوی خوب

نویسنده و تصویرگر: نادیا شیرین
مترجم: ربابه نصیری امینی

ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(
34 صفحه
7500 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های آخر 
دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی

مامان دلم برایت تنگ شده
نویسنده و تصویرگر: ربکا کاب

مترجم: رامتین فرزاد
ناشر: زعفران )کتاب های زعفرانی(

32 صفحه
24000تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: کنار آمدن با فقدان عزیزان، درک 

مفهوم مرگ

3
مجموعه ی خواب های غول کوچولو

)غول کوچولو سفینه فضایی می سازد/ غول 
کوچولو بی خواب می شود/ غول کوچولو به گردش 

می رود/ غول کوچولو توی خواب راه می رود(

نویسنده: ژیل تیبو/ تصویرگر: ژان برنش
مترجم: مهناز عسگری

ناشر: آفرینگان/ هر جلد: 14000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: طرح مسائل و دغدغه های کودکانه

3
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مجموعه ی دفتر خاطرات یک 
نینجای کالس ششمی

)حمله ی دزدان دریایی/ خاطرات نینجا(

نویسنده: مارکوس امرسون
مترجم: آنیتا یارمحمدی

ناشر: شهر قلم
هر جلد: 82 صفحه/ هر جلد: 16000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: تطابق با محیط جدید، لذت و سرگرمی

3
مجموعه ی سرینیتی

)سرینیتی/ بازگشت اوسیریس/ تسویه حساب(

نویسنده: گوردن کورمن
مترجم: عادله قلی پور

ناشر: پرتقال
هر جلد: 39000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: پرورش تخیل، یادآوری اهمیت دوستی 

و مشارکت

3

3
مجموعه ی قورتش بده

)خورشید را برایم قورت می دهی/ برویم مامانم 
را پیدا کنیم/ یک قورتش بده ی غول پیکر(

نویسنده: عادله خلیفی
تصویرگر: محمد باباکوهی اشرفی

ناشر: هوپا
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: پرورش تخیل، تقویت تفکر حل مسأله

3
مجموعه ی ماجراهای عجیب 

مابل جونز
)عملیات آشغال دماغ(

نویسنده: ویل مبیت
مترجم: محمدحسین واقف

ناشر: شهر قلم
206 صفحه/ 16000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان
کاربرد: لذت و سرگرمی
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مجموعه ی قصه های تصویری از 
مثنوی

)موسی و شبان/ شغالی که طاووس شد/ 
موش و شتر/ نحوی و کشتیبان/ فیل در 

تاریکی/ ناشر: فاطمی)کتاب طوطی( و بقال/ 
سلطان محمود و دزدها/ اژدها و مارگیر/ 

پندهای گنجشک/ ناشر: فاطمی)کتاب 
طوطی( و بازرگان(

نویسنده: حسین فتاحی
تصویرگر: بهار اخوان

ناشر:  کتاب های بنفشه )مؤسسه انتشارات 
قدیانی(

هر جلد: 16 صفحه
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: آشنایی با میراث فرهنگی ایرانیان، 
آشنایی با متون کهن فارسی

3
مجموعه ی قصه های روز

)مدرسه ی شبانه هیچ تا پوچ/ سیرک 
قوطی های پرنده/ خرت وپرت های قصر 

گمشده/ شهر آدم های عجیب/ هتل پرستاره ی 
جزیره ی پلیکان/ رودخانه ی سرزمین دور/ 

سیاره ی شگفت انگیز/ موزه ی عروسک ها/ 
جنگل رازآلود/ قلعه ی جادوگران چهل گیس/ 

کوه تک و چند تا گنده بک/ سرزمین خوراکی های 
خوشمزه(

دبیر گروه نویسندگان: سیدنوید سیدعلی اكبر
نویسندگان: سیدنوید سیدعلی اكبر، اعظم 

مهدوی، روناک ربیعی، سولماز خواجه وند، امیر 
عباسیان، پیام ابراهیمی، راحیل ذبیحی، شهروز 

بیدآبادی مقدم، مریم فیاضی، سپیده صریحی
تصویرگران: معصومه اعتبارزاده، نجوا عرفانی، 

بهار اخوان، حسن عامه کن، سارا نارستان 
طالش، احسان عبداللهی، ایلگار رحیمی، سمیه 

علیپور، غزاله بیگدلو
ناشر: شهرقلم

هر جلد: 52000 تومان
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: پرورش قدرت خالقیت، خیال انگیزی

3
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مجموعه ی ماجراهای کارآگاه 
ماریال

)شبح سرگردان/ آشوب در موزه/ 
مسابقه ی بپز یا بباز(

نویسنده و تصویرگر: کیت پنکهرست
مترجم: ریحانه جعفری

ناشر: افق
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: تشویق به کشف و جست وجوگری

3
مجموعه ی نبرد سوسک ها

)دارکوس، پسر سوسکی(

نویسنده: ام. جی. لئونارد
تصویرگر: جولیا ساردا
مترجم: زهرا شاه آبادی

ناشر: هوپا
432 صفحه/ 33000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: بهبود رابطه با والدین، تقویت کنش گری

مجموعه ی وبالگ خون آشام
)باران جیغ بر جاده/ برف سرخ زمستان/ 

سایه ی وحشت خاطرات/ طعم خون زیر دندان(

نویسنده: پیت جانسون
مترجمان: مریم فیاضی، اعظم مهدوی

ناشر: هوپا
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: لذت و سرگرمی

3

3
مجموعه ی هر ضرب المثل 

قصه ای دارد
)تو نخندی، من بخندم؟/ بشنو و باور نکن(

نویسنده: افسانه شعبان نژاد
تصویرگر: مامک حجازی

ناشر: لوپه تو
هر جلد: 56 صفحه/ هر جلد: 12000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: آشنایی با ادبیات فولکور

3
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مجموعه ی همیش
)مسافر توقف/ مردمان هرگزی/ آروغ جاذبه(

نویسنده: دنی واالس
تصویرگر: جیمی لیتلر

مترجم: سید حبیب الله لزگی
ناشر: ذکر)کتاب های قاصدک(

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: تقویت روحیه ی کشف و 

جست وجوگری

33
مرغابی کارلینه

نویسنده: تیلده میشلز
تصویرگر: لیلو فروم

مترجم: مهدی شهشهانی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

44 صفحه
5000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: حفظ روحیه امیدواری

مجموعه ی حیوانات دانشمند
)حیوانات تغییر شکل دهنده/ حیوانات 

پیغام رسان/ حیوانات مهندس/ حیوانات 
ابزارساز/ حیوانات ردیاب( در حیات وحش

نویسنده: لیون گری/ مترجم: مجید عمیق
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

هر جلد: 32 صفحه/ هر جلد: 6500 تومان
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: آشنایی با جانوران مختلف و خصوصیات آن ها

4
علمی و آموزشی 3

ولفی و فالی/ 
ولفی و فالی )گروه در حال فرار(

نویسنده: گری فگن/ تصویرگر: زوئی سی
مترجم: میثم فرجی

ناشر: چشمه )کتاب چ(
هر جلد: 9000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: لذت و سرگرمی، یادآوری اهمیت و 

ارزش دوستی
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خط خطی های من
نویسندگان: دانیل رویر، شاینا رادولف

تصویرگر: جنیفر زیوین
مترجم: لیدا هادی

ناشر: کتاب پارک
32 صفحه
12000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با شرایط کودکان اوتیستیک

3
خودت را جای من بگذار

نویسنده: باب سارنسن
تصویرگر: شلی یوهانسن

مترجم: مریم منفرد
ناشر: کیمیا

28 صفحه
8000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: تقویت روحیه همدلی

3

دیدار با احساسات
نویسنده: لورن روبنشتاین
تصویرگر: شلی هنن برگر

مترجم: سارا وطن آبادی
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(

32 صفحه/ 14000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: شناخت احساسات مختلف، کمک 

به خودآگاهی

3
من و نگرانی هایم

نویسنده و تصویرگر: کری دان بورون
مترجم: مریم منفرد

ناشر: کیمیا
32 صفحه
10000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: کنترل اضطراب در کودکان

3
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مجموعه ی کتاب های خود خودم
)گاهی هم دعوا می شود/ من و احساس هایم/ کیمی قوی می شود/ گاهی می توانم گاهی 

هم نه/ دیگر بس است یعنی چه؟/ گاهی عصبانی می شوم/ بدن من مال خودم است(

نویسندگان: داگمار گایسلر، هولده کرویل، الیزابت تسولر
تصویرگر: داگمار گایسلر/ مترجم: زهره حیدری شاهی

ناشر: گیسا
هر جلد: 32 صفحه/ هر جلد: 20000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: مهارت افزایی

مجموعه ی همگام با محیط زیست
)فایده ی بازیافت/ خانه های خورشیدی/ ردپای کربن/ انرژی های تجدیدپذیر/ خودروهای هیبریدی و 

برقی(

نویسندگان: نیک هانتر، رابین هاردیمن، جف بارکر
مترجمان: مریم رضازاده، فاطمه باغستانی، بهرام معلمی

ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(
هر جلد: 32 صفحه/ هر جلد: 14000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان
کاربرد: آشنایی با راهکارهای حفاظت از محیط زیست و منابع انرژی

3

3
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رمضان
نویسنده: بابک صابری 

تصویرگر: لجینه االصیل
ناشر: کودکان 

36 صفحه
19000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: تقویت حس معنویت

5
دین و

علوم انسانی

خود شجاع تو
نویسنده: جکلین وودسون

تصویرگر: رافائل لوپز
مترجم: میترا امیری

ناشر: پرتقال
32 صفحه
19000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: پذیرش دیگری

3

مجموعه ی پیامبران خدا
)تعبیر یک رویا/ آخرین پیامبر خدا/ فرمانروای بندگی/ از بهشت تا زمین/ ستاره ای در اقیانوس/ 

کشتی در کویر/ چاه و ماه/ پیامبر شگفتی ها/ پیامبری که در گهواره حرف می زد(

نویسندگان: محمدحسین حسینی، مهری ماهوتی، محمد ناصری، جعفر ابراهیمی )شاهد(، مجید 
مالمحمدی، مصطفی رحماندوست، محمدرضا شمس، سوسن طاقدیس، ناصر نادری

تصویرگر: آیدین سلسبیلی
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

هر جلد: 36 صفحه/ هر جلد: 6500 تومان
گروه سنی: کودکان دبستانی/ کاربرد: آشنایی با داستان زندگی پیامبران

3
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عددهای من
نویسنده و تصویرگر: علی خدایی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
26 صفحه

7500 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: آشنایی با حیوانات و اعداد با روشی 
خالقانه

مجموعه ی قصه های قبل از خواب
)برگرد به تختخوابت، اد!/ بخواب مثل ببر/ اگر گفتی چقدر دوستت دارم؟/ این خرس نمی تواند 

بچه نگه دارد/ خوابت نمی برد هاپو کوچولو؟/ حاال دیگر شب بخیر!/ بیب، بیب، برو بخواب!/ بگیر 
بخواب جسی/ شب بخیر امیلی/ سر جای من چه کار می کنی؟/ دایناسورها چه طور شب بخیر 
می گویند؟/ خوب بخوابی پیشی زنجبیلی/ قبل از اینکه بخوابم چیزی بگو خوشحالم کند/ شب 
بخیر، ببر عزیز!/ نترسید کوچولوهای من!/ وقت خوابه، بابا!/ وقت خواب است خرس کوچولو(

گروه نویسندگان و تصویرگران/ مترجمان: رضی هیرمندی، محبوبه نجف خانی/ ناشر: با فرزندان
هر جلد: 24 صفحه/ هر جلد: 18000 تومان/ گروه سنی: خردسال، کودک

کاربرد: پرورش خالقیت، لذت و سرگرمی، افزایش توجه به محیط پیرامون

4

5
زیر پنج سال 4

مجموعه ی پسری که دور دنیا را 
رکاب زد

)سفر به اروپا و آفریقا/ سفر به آمریکا/ سفر به آسیا(

نویسنده: الستر هامفریز/ مترجم: لیدا هادی
ناشر: اطراف

مجموعه ی سه جلدی: 54000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با سفرنامه در قالب روایتی 
مستند، برانگیختن روحیه ی جست وجوگری
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خرگوش سیاه
نویسنده و تصویرگر: فیلیپا لدرز

مترجم: مرضیه بابازاده خامنه
ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(

36 صفحه
جلد نرم: 11000 تومان/ جلد سخت: 15000 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: مقابله با ترس های کودکانه ، تقویت 

اعتماد به نفس

3
گرسنه

نویسنده: ورونیکا سالیناس
تصویرگر: کامیال اینگمان

مترجم: سحر ترهنده
ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(

36 صفحه
جلد نرم: 11000 تومان/ جلد سخت: 15000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: توجه به مفاهیم بخشش و شراکت

3

لطیفه های دلگشا )خط بریل(
لطیفه هایی از کلیات عبید زاکانی

بازنویسی: علیرضا لبش
ناشر: مدرسه

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: لذت و سرگرمی

فهرســت الک پشت پرنده بخشــی را به معرفی 
کتاب هایی اختصاص داده است که برای کودکان 
با نیازهای ویژه منتشــر می شوند. از ناشرانی که 
کتاب هایی برای کودکان با نیازهای ویژه منتشر 
کرده انــد، دعــوت می کنیم کتاب های خــود را به 

دست دبیرخانه ی الک پشت پرنده برسانند.
گــروه داوری الک پشــت پرنــده بعد از بررســی 
کتاب های رســیده، فهرســتی از کتاب هایی که 
استانداردهای الزم را دارند، در بخش ویژه بدون 

امتیاز معرفی می کند.

بخش ویژه



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، معصومه انصاریان، محمود برآبادی، جعفر توزنده جانی، شــکوه حاجی نصرالله، 
مینا حدادیان، شیوا حریری، علی اصغر سیدآبادی، فاطمه زمانی، شادی خوشکار، گیسو فغفوری، 
رودابه کمالی، حدیث  لزرغالمی، نلی محجوب، مریم محمدخانی، فرمهر منجزی، ربابه میرغیاثی.

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.


