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ادبیات

5
ستاره

خردم کن

5

نویسنده :طاهره مافی

نویسنده :محدثه گودرزنیا

ناشر :پریان

 162صفحه

ناشر :پیدایش

مترجم :شبنم سعادت

 25000تومان

 262صفحه 23000 /تومان

گروه سنی :نوجوان

گروه سنی :نوجوان

کاربرد :بهبود رابطهی افراد خانواده ،کنار آمدن

کاربرد :خودشناسی ،تقویت روحیه

ظلمستیزی و امید به تغییر سرنوشت،

با مرگ عزیزان ،توجه به مهاجران افغان

5

5

تقویت اعتمادبهنفس

مجموعهی بالرت

غول قوطی ماکارونی

نویسنده و تصویرگر :جرمانو زولو ،آلبرتین

(پسری که حال نداشت قهرمان باشد/

ناشر :کودکان

نویسنده :دومینیک بارکر /تصویرگر :فردریک پیلوت

تحت تعقیب :مرده ،زنده یا هر دو)

مترجم :کلر ژوبرت

مترجم :مسعود ملکیاری /ناشر :هوپا

 40صفحه

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان ،نوجوانان

 22000تومان

هر جلد 27000 :تومان

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

کاربرد :جور دیگر دیدن ،فرار از روزمرگی ،نگاه

متفاوت به پدیدههای معمولی

کاربرد :لذت و سرگرمی ،ایجاد انگیزه و افزایش

2

اعتمادبهنفس

4

5

اسرار درون آتش

مجموعهی ماجراهای نارگل

(نارگل وگر شغال /نارگل و کالغ /نارگل و
مرغ مینا /نارگل و طوقی)
نویسنده :آتوسا صالحی /تصویرگر :محبوبه یزدانی
ناشر :نردبان (شرکت انتشارات فنی ایران)
هر جلد 24 :صفحه /هر جلد 6000 :تومان
گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان
کاربرد :توجه به محافظت از محیطزیست،
نزدیکی به طبیعت و جانوران ،آشنایی با متون
کهن ادبیات فارسی

نویسنده :هنینگ مایکل
مترجم :نسرین وکیلی

ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 136صفحه

 5300تومان

گروه سنی :نوجوان

کاربرد :مقابله با خشونت ،ترویج صلحطلبی

4

4

افسانهی ماهیگیر و مرغ آه

امیلی و گلهای پرندهی بن

تصویرگر :علی تجدد

مترجم :خورشید همتی آهویی

نویسنده :اینگر مایر

نویسنده :مژگان کلهر

ناشر :نردبان (شرکت انتشارات فنی ایران)

ناشر :نردبان (شرکت انتشارات فنی ایران)

 36صفحه

 24صفحه

 6500تومان

 6000تومان

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

کاربرد :توجه به حفظ محیط زیست با نگاه به

متون کهن ایرانی

کاربرد :پذیرش مرگ و از دست دادن عزیزان

3

4

4

پرندههای شعر من

اندوه باالبان

نویسنده :مهدی رجبی

شاعر :افسانه شعباننژاد

ناشر :نردبان (شرکت انتشارات فنی ایران)

ناشر :لوپهتو

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان

 15000تومان

تصویرگر :پرستو احدی

تصویرگر :بهزاد شفق

 64صفحه

 32صفحه 4000 /تومان

کاربرد :حفظ گونههای جانوری ،مخالفت با

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان،

مردم جنوب ایران

کاربرد :تقویت نگاه شاعرانه

نوجوانان

شکار و قاچاق حیوانات ،توجه به فرهنگ

4

4

پیش به سوی عقب

چتری با پروانههای سفید

تصویرگر :آرزو قلیزاده لداری

تصویرگر :غزاله بیگدلو

شاعر :زهرا موسوی

نویسنده :فرهاد حسن زاده

ناشر :نردبان (شرکت انتشارات فنی ایران)

ناشر :فاطمی (کتاب طوطی)

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان،

 16000تومان (جلد سخت)

کاربرد :توجه به حفاظت از محیط زیست با

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

 24صفحه 4000 /تومان

 32صفحه

نوجوانان

نگاهی جدید

 14000تومان (جلد نرم)

4

کاربرد :افزایش سواد بصری ،تقویت روحیه همدلی

4

4

دست از سرم بردارید

رالف قصه مینویسد

مترجم :آناهیتا حضرتی

مترجم :احمد تصویری

نویسنده و تصویرگر :ابی هنلن

نویسنده :ویرا برازگل

ناشر :پرتقال

ناشر :پرتقال

 40صفحه 12000 /تومان

 40صفحه 13000 /تومان

گروه سنی :خردسال ،کودکان سالهای اول

گروه سنی :خردسال ،کودکان سالهای اول

کاربرد :توجه به سالمندان ،بهبود رابطه بین

کاربرد :تقویت خودباوری ،آموزش

دبستان

دبستان

داستاننویسی

اعضای خانواده

4

عصا

عجیبها و غریبها

4

نویسنده و تصویرگر :بن هتکی

نویسنده :پتر هرتلینگ

ناشر :پرتقال

ناشر :محراب قلم

مترجم :گیتا رسولی

مترجم :نیلوفر امنزاده

 168صفحه

 37صفحه

 13500تومان

 19000تومان

گروه سنی :خردسال ،کودکان سالهای اول

گروه سنی :نوجوان

کاربرد :تقویت حس مسئولیتپذیری

با وقایع جنگ جهانی دوم

کاربرد :ترویج صلح و انساندوستی ،آشنایی

دبستان

5

4

4

فرار از جزیره

کشتی سرگردان در مه دریا

نویسنده :دن گماین هارت

نویسنده :احمدرضا احمدی

ناشر :پرتقال

ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مترجم :مرجان حمیدی

تصویرگر :کمال طباطبایی

 232صفحه

 36صفحه

 21000تومان

 4600تومان

گروه سنی :نوجوان

گروه سنی :کودکان دبستانی

کاربرد :مقابله با خشونت و کودک آزاری،

کاربرد :خیالانگیزی

ایجاد سوال دربارهی مفهوم بخشش

4

4

کوهستان شارالتان

گاومیشها و سوسن

مترجم :نسریننوش امینی

تصویرگر :پگاه رخشا

 256صفحه 24000 /تومان

 24صفحه

نویسنده :سید فالشمن

نويسنده :مسعود ملکیاری

ناشر :هوپا

ناشر :نردبان (شرکت انتشارات فنی ایران)

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان،

 6000تومان

کاربرد :لذت و سرگرمی ،تقویت روحیهی

کاربرد :جلوگیری از تخریب محیطزیست،

نوجوانان

پرسشگری ،ایجاد هیجان

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

6

حفاظت از درختان و گیاهان

4

4

گلوله و پلنگ

گوزن شاخدار ،ستارهی سینما

نویسنده :مهدی رجبی

نویسنده :ریچارد تی موریس

تصویرگر :مجید فخار زواره

تصویرگر :تام لیچتنهلد

ناشر :نردبان (شرکت انتشارات فنی ایران)

مترجم :نگار عباس پور

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان،

 43صفحه

کاربرد :حفظ گونههای جانوری ،مخالفت با

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

 24صفحه 5000 /تومان

ناشر :پرتقال

نوجوانان

 20000تومان

شکار حیوانات ،آشنایی با ادبیات قاجاری

کاربرد :تقویت خودباوری ،رویاپردازی

4

4

مجموعهی همهی پرسشهای اشتباه

مسافری با پاپوشهای جهنمی

االن نباید مدرسه باشی؟ /مگه امشب چه

مترجم :نسرین نوشامینی

نویسنده :سید فالشمن

(کیه این وقت شب؟ /آخرین بار کی دیدیش؟/

ناشر :هوپا

فرقی با بقیهی شبها داره؟)

نویسنده :لمونی اسنیکت /تصویرگر :ست

 211صفحه 21000 /تومان

ناشر :هوپا

نوجوانان

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان،

مترجم :آنیتا یارمحمدی

کاربرد :لذت و سرگرمی ،تقویت خودباوری و

گروه سنی :نوجوان

کاربرد :تقویت تفکر انتقادی ،لذت و سرگرمی

7

کنشگری ،مقابله با خرافات

4

4

نوربرت خرگردن

هیوالیی صدا میزند

نویسنده :میشائیل انده

نویسنده :پاتریک نس

تصویرگر :راینهارد میشل

مترجم :محمدرضا ملکی

مترجم :کتایون سلطانی

ناشر :پیدایش

ناشر :افق

 ۳۰۰صفحه

 56صفحه

 ۲۲۰۰۰تومان

 6500تومان

گروه سنی :نوجوان

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان

کاربرد :کنار آمدن با بیماری و از

کاربرد :لذت و سرگرمی ،تقویت تفکر انتقادی

دست دادن عزیزان

3

4

یه جا برام نگهدار

نویسندگان :سارا ویکس ،گیتا وارادارجان

احتیاط کنید! پرندهها پای سفرهی
صبحانهاند

ناشر :پرتقال

تصویرگر :نوشین خائفی اشکذری

مترجم :میترا امیری

شاعر :حسین توالیی

 ۱۶۹صفحه

ناشر :پرندهی آبی (انتشارات علمی و فرهنگی)

 ۱۸۰۰۰تومان

 52صفحه 7000 /تومان

گروه سنی :نوجوان

گروه سنی :نوجوان

کاربرد :مقابله با تبعیض نژادی ،بهبود رابطه

با گروه همساالن ،انطباق با محیط جدید

کاربرد :تقویت نگاه شاعرانه به دنیای اطراف،

8

نزدیکی به طبیعت

3

3

اشتیاق یخی

اگر جای من بودی

نویسنده :تری لین جانسون

نویسنده :روناک ربیعی

ناشر :پرتقال

ناشر :نردبان (شرکت انتشارات فنی ایران)

مترجم :عادله قلی پور

تصویرگر :زهرا محمدنژاد

 184صفحه

 24صفحه

 19000تومان

 8000تومان

گروه سنی :نوجوان

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

کاربرد :پیدا کردن راهحل برای غلبه بر

کاربرد :توجه به محیط زیست و حفاظت

مشکالت ،باور به تواناییها

اوگی و من

از حیوانات

3

با پرندهها

3

نویسنده :آر .جی .پاالسیو

نویسنده و تصویرگر :فرانچسکا سانا

ناشر :پیدایش

ناشر :پرتقال

مترجم :آرزو قلیزاده

مترجم :فرح بهبهانی

 44صفحه

 477صفحه

 19000تومان

 3000تومان

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

گروه سنی :نوجوان

کاربرد :توجه به کودکان جنگزده و مهاجر

کاربرد :پذیرش دیگری ،تقویت حس همدلی

9

3

3

بدبیاریهای فردی تنگلز

باغهای امید

(قهرمان افسانهای یا بزدل وامانده؟/

گروه نویسندگان

گاوچران قهرمان یا بزدل عنکبوتی؟)

مترجم :غالمرضا امامی

ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

نویسنده :جک برند

 3500تومان

مترجم :اعظم مهدوی

تصویرگر :تام جلت

 36صفحه

ناشر :هوپا /هر جلد 13000 :تومان

گروه سنی :کودک

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان

کاربرد :آشنایی با وضعیت زندگی کودکان

کاربرد :لذت و سرگرمی

فلسطینی ،ترویج صلحطلبی

3

3

بدترین جشن تولد مار بوآ

بروس ،خرس عصبانی

تصویرگر :تونی راس

اسبابکشی بزرگ)

نویسنده :جین ویلیس

(من مامان شما نیستم /مهمانهای ناخوانده/

مترجم :آتوسا صالحی

نویسنده :رایان تی هیگینز

ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مترجم :آناهیتا حضرتی

گروه سنی :خردسال ،کودکان سالهای اول دبستان

 44صفحه 13000 /تومان

اهمیت و ارزش دوستی

کاربرد :مقابله با عصبانیت ،تاکید بر اهمیت دوستی

 28صفحه 4200 /تومان

ناشر :پرتقال

کاربرد :تقویت قوهی تخیل و خالقیت ،توجه به

گروه سنی :خردسال ،کودکان سالهای اول دبستان

10

3

3

تو خیلی خرس بدی هستی!

جغد پرچونه

نویسنده :ایمی دایکمن

نویسنده :کریستن جونز

تصویرگر :زکرا اوهارا

تصویرگر :ریچارد واتسن

مترجم :شبنم حیدری پور

مترجم :هایده کروبی

 34صفحه 12000 /تومان

 32صفحه 5500 /تومان

ناشر :پرتقال

ناشر :نردبان (شرکت انتشارات فنی ایران)

گروه سنی :خردسال ،کودکان سالهای اول دبستان

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

برچسب زدن

مواجهه با دیگران

کاربرد :کنترل خشم و عصبانیت ،پرهیز از

کاربرد :آمادگی برای حضور در اجتماع و

3

3

نویسنده و تصویرگر :سم زپاردی

چطوری ستارهای را بگیریم که
دارد میافتد؟

جک و نگرانی گندهبک

ناشر :پرتقال

مترجم :شقایق قندهاری

مترجم :مریم بنایی

نویسنده :هایدی هوارث

 34صفحه

ناشر :کتاب پارک

 20000تومان

 28صفحه 8000 /تومان

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

ناشر :کتاب پارک

کاربرد :غلبه بر نگرانی ،تقویت خودباوری

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

11

کاربرد :پرورش تخیل ،تقویت روحیه همدلی

3

3

چهاردهمین ماهی قرمز

خانم آالی شلخته

مترجم :مهناز بهرامی

تصویرگر :محبوبه یزدانی

نویسنده :آنیتا یارمحمدی

نویسنده :جنیفر ال هالم

ناشر :نردبان (شرکت انتشارات فنی ایران)

ناشر :پرتقال

 24صفحه

 151صفحه 20000 /تومان

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان،

 80000تومان

کاربرد :توجه به سالمندان ،تقویت روحیهی

کاربرد :صرفهجویی در مصرف انرژی ،توجه به

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

نوجوانان

رعایت بهداشت

پرسشگری

3

3

داستانهای دوقلوهای خل و چل

خرس و عسل

نویسنده :مصطفی رحماندوست

(بچهی سوراخ ،گوسی بعبعو و برادران نیوتن/

ناشر :پرندهی آبی (انتشارات علمی و فرهنگی)

نویسنده :سید نوید سید علی اکبر

 6500تومان

ناشر :هوپا

سوسک نجار ،زینالدین زیدان و دختر شاه آهنیون)

تصویرگر :حسن عامه کن

تصویرگر :رودابه خائف

 24صفحه

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

کاربرد :تقویت تفکر انتقادی ،پرورش قوهی

کاربرد :توجه به کاربرد و ارزش عناصر طبیعت

12

تخیل و خالقیت

3

راز لنا

راز درختها

3

نویسنده و تصویرگر :اریک فن ،تری فن

نویسنده :میشائیل انده

ناشر :پرتقال

مترجم :کتایون سلطانی

تصویرگر :ییندرا چاپک

مترجم :شبنم حیدرپور

ناشر :افق

 43صفحه

 72صفحه

 20000تومان

 8000تومان

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان

کاربرد :نگاه متفاوت به پدیدههای اطراف

کاربرد :بهبود رابطه با والدین ،لذت و سرگرمی

3

3

سفر مرد بیلبخند

شهر معمولی

نویسنده :مسعود ملک یاری

نویسنده :ناتالی لید

تصویرگر :محبوبه اسفندیاری

مترجم :نیلوفر امنزاده

ناشر :نردبان (شرکت انتشارات فنی ایران)

ناشر :پرتقال

 6000تومان

 25000تومان

 24صفحه

 278صفحه

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

گروه سنی :نوجوان

کاربرد :حفظ گونههای جانوری ،مخالفت با
شکار حیوانات

کاربرد :تطابق با محیط جدید ،تقویت روحیه

13

امیدواری ،بهبود رابطه بین اعضای خانواده

3

3

قصه نهنگها

عید امسال نه مثل هر سال

نویسنده :داوود غفارزادگان

نویسنده :مریم فیاضی

تصویرگر :فرهاد جمشیدی

تصویرگر :محبوبه یزدانی

ناشر :فاطمی (کتاب طوطی)

ناشر :نیستان

 12000تومان (جلد نرم) 16000 /تومان (جلد سخت)

 20000تومان

 28صفحه

 36صفحه

گروه سنی :خردسال ،کودکان سالهای اول دبستان

گروه سنی :کودک

عید نوروز

آشنایی با زندگی نهنگها

کاربرد :لذت و سرگرمی ،آشنایی با سنتهای

3

کاربرد :توجه به حافظت از محیطزیست،

3

کار کارستان کیتی

کاپیتان بابک

نویسنده :سعید محسنی

نویسنده :سوزان کولیج

ناشر :سازمان فرهنگی هنری اصفهان

ناشر :کتابهای بنفشه (انتشارات قدیانی)

کاربرد :بهبود رابطه بین اعضای خانواده،

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان،

مترجم :فاطمه یگانه

تصویرگر :محمد یوسفی

 232صفحه 16000 /تومان

گروه سنی :نوجوان

نوجوانان

آشنایی با فرمهای مختلف روایت

کاربرد :لذت و سرگرمی ،آشنایی با آثار

14

کالسیک ادبیات جهان

3

گربه ماهی

کمی انسانم و بسیار گنجشک

3

نويسنده :عفت مطلبی

شاعر :سیدحبیب نظاری

تصويرگر :هاله قربانی

تصویرگر :سولماز سامیشیراز

ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ناشر :پرندهی آبی (انتشارات علمی و فرهنگی)

 3800تومان

 6500تومان

 28صفحه

 28صفحه

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

گروه سنی :نوجوان

کاربرد :پرورش تخیل

کاربرد :آشنایی با قالب دوبیتی

3

3

گربهی لوسی و پرندههای رنگارنگ

ماجراهای امیل

تصویرگر :جین تایر

بزرگ امیل)

(امیل و موش خرمای آب زیرکاه /فرار

نویسنده :آنتونی هیل

نویسنده :آسترید لیندگرن

مترجم :شقایق قندهاری

تصویرگر :تونی راس

ناشر :کتاب پارک

مترجم :جمالالدین اکرمی

 28صفحه

ناشر :محراب قلم

 8000تومان

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان
کاربرد :توجه به محافظت از دیگران
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کاربرد :لذت و سرگرمی

3

3

ماجرای تنهایی من

ماجراهای پنجرهی باز

نویسنده و تصویرگر :هانس ویلهلم

نويسنده :مهند عاقوص

مترجم :زهره مریدی

مترجم :علی باباجانی

تصويرگر :فرشته نجفی

ناشر :شورا

 24صفحه

 7000تومان

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

دبستان

 30صفحه

ناشر :براق

گروه سنی :خردسال ،کودکان سالهای اول

 8000تومان

کاربرد :شناخت عواطف و احساسات مختلف

کاربرد :مقابله با خشونت

3

3

نویسنده و تصویرگر :یانوش

مجموعهی بهترین قصههای هزار
و یکشب

ماشین جادویی

ناشر :پرندهی آبی (انتشارات علمی و فرهنگی)

علیبابا و چهل دزد)

مترجم :گیتا رسولی

(عالءالدین و چراغ جادو /سفرهای سندباد/

 34صفحه

بازنوشته :محمدرضا شمس

 8500تومان

ناشر :ذکر (کتابهای قاصدک)

گروه سنی :کودک

هر جلد 96 :صفحه /هر جلد 6500:تومان

کاربرد :لذت و سرگرمی ،ایجاد هیجان

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان

16

کاربرد :آشنایی با متون کهن ادبیات فارسی

3

3

مجموعهی پنی قشقرق

(آهنربای دردسر /یک فاجعهی تمامعیار /ته
آتیشپارههای دنیا /رکوردشکن بی رقیب /فاجعه
پز زبردست /ویروس پخش کن خطرناک)
نویسنده :جوآنا نادین /تصویرگر :جس میخاییل
مترجم :مونا توحیدی
ناشر :هوپا
هر جلد 149 :صفحه /هر جلد 16000 :تومان
گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان
کاربرد :لذت و سرگرمی

مجموعهی جویندگان مقبره

(کتاب مردگان /درهی پادشاهان /حافظان

طلسم آویز /جنگجویان سنگی /پادشاهی نهایی)
نویسنده :مایکل نورتراپ

مترجم :فریبا چاوشی

ناشر :هوپا /هر جلد 20000 :تومان
گروه سنی :نوجوان

کاربرد :ایجاد هیجان ،ایجاد انگیزه برای کشف و

جستوجو

3

مجموعهی جودی دمدمی و دوستان

(راکی زنگ درآقای شعبدهباز شگفتانگیز /ایمی نیمی در خبرهای داغ/
فرانک پرل در مسابقه جنجالی شیرینیپزی /استینک دمدمی در سوپر
تندر /جودی دمدمی در دردسر حیوانهای خانگی)
نویسنده :مگان مکدونالد

مترجم :محبوبه نجفخانی

ناشر :افق /هر جلد 8500 :تومان

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان

کاربرد :به تصویر کشیدن روابط دوستانه ،بهبود رابطه با گروه همساالن

17

3

مجموعهی زاک ،پسر کهکشان

(خداحافظی با زمین /سفر به جونو /سیارهی دایناسورها /هیوالی فضایی /سه
دوست /کریسمس سبز /شهامت دریک /ربات عجیب /بازگشت به زمین)
نویسنده :ری اورایان /تصویرگر :کالین جک
مترجم :امیرحسین میرزاییان

ناشر :ذکر (کتابهای قاصدک)

هر جلد 112 :صفحه /هر جلد 7000 :تومان
گروه سنی :کودک

کاربرد :آشنایی نوآموزان با ژانر علمی -تخیلی ،تطابق با محیط جدید

3

3

مجموعهی قصههای عهد بوق

مجموعهی وقتی من این شکلیام

خلها /دزد یک چشم)

خروسه و روباهه)

(دوستی دخترخاله خرسی /گاوی و تلهموش/

(مهمانی دیوها /کوتول خان /سرزمین

نویسنده :معصومه یزدانی

نویسنده :عباس قدیرمحسنی

تصویرگران :پگاه رخشا ،طراوت جاللی فراهانی

تصویرگر :رودابه خائف

ناشر :نردبان (شرکت انتشارات فنی ایران)

ناشر :پیدایش

هر جلد 24 :صفحه /هر جلد 8000 :تومان

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان

کاربرد :لذت و سرگرمی ،آشنایی با شگردهای
طنزنویسی

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

18

کاربرد :غلبه بر ترس ،تقویت حس همدلی و همیاری

3

مجموعهی قصههای نهال

(پیرزنی با تاجی از گلهای آبی /باغی که درخت نداشت /این کدوی
پیرزن است /قالی هزار و یکشب مادربزرگ)

نویسنده :فاطمه سرمشقی /تصویرگر :گلی صفری
ناشر :نردبان (شرکت انتشارات فنی ایران)

هر جلد 24 :صفحه /هر جلد 8500 :تومان

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

کاربرد :توجه به گونههای درحال انقراض یا منقرضشدهی جانوری،
محافظت از آب و درختان

3

مجموعهی قصههای فندقی

(یک عالمه پنجره /ببر و بدوز /بزبزک برفی /پیشی پیشی! پا نمیشی/
قوقولی قوقو /نه توی باغ نه توی باغچه)

نویسنده :افسانه شعباننژاد

تصویرگران :نادیا بازرگان ،فهیمه محجوب ،مریم یکتافر ،بهار علیجانی

ناشر :لوپهتو

هر جلد 14 :صفحه /هر جلد 6500 :تومان

گروه سنی :خردسال ،کودکان سالهای اول دبستان

کاربرد :آشنایی با ساختار متلها ،لذت و سرگرمی ،مناسب برای بلندخوانی

19

3

نفرین گربه

من نمیخواهم قورباغه باشم

3

نویسنده :الهام فالح

نویسنده :دیو پتی

ناشر :هوپا

تصویرگر :مایک بولدت

مترجم :آناهیتا حضرتی

 200صفحه

 26صفحه 12000 /تومان

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان،

 18000تومان

ناشر :پرتقال

نوجوانان

گروه سنی :خردسال ،کودکان سالهای اول

کاربرد :پرورش قوهی تخیل

دبستان

کاربرد :توجه به مسأله هویت ،پذیرش تفاوتها

نقابدار

3

نه!

3

نویسنده :آویسا شرفی

نویسنده :صدیقه خسروی

تصویرگر :نازی حاجیزاده امینی

ناشر :پرندهی آبی (انتشارات علمی و

 128صفحه

 74صفحه

فرهنگی)

ناشر :ایده پردازان فن و هنر

 7000تومان

 10000تومان

گروه سنی :نوجوان

گروه سنی :نوجوان

کاربرد :تقویت کنشگری و اعتماد به نفس

کاربرد :آشنایی با سبک زندگی نوجوانان

نسلهای گذشته

20

3

3

همهی ما شگفتانگیزیم!

هوکوس پوکوس پنگوئن

مترجم :شبنم حیدری پور

تصویرگر :هیکی هلمانتل

نویسنده :داوید فلیتسرا

نویسنده :آر .جی .پاالسیو

مترجم :نارسیس زهرهنسب

ناشر :پرتقال

ناشر :هوپا

 32صفحه

 152صفحه 14000 /تومان

 12000تومان

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان

روحیهی همدلی

توجه به اهمیت و ارزش دوستی

کاربرد :لذت و سرگرمی ،پرورش قوهی تخیل،

کاربرد :پذیرش تفاوت و دیگری ،تقویت

3

3

هیچکس یک دیو را دوست ندارد

یک دو سه ،چیلیک

مترجم :نیلوفر امن زاده

تصویرگر :مریم یکتافر

نویسنده :سمیرا قیومی

نویسنده و تصویرگر :بن هتکی

ناشر :پرندهی آبی (انتشارات علمی و

ناشر :پرتقال

فرهنگی)

 36صفحه

 32صفحه

 20000تومان

 6500تومان

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

کاربرد :پذیرش تفاوتها ،نفی ظاهربینی

21

کاربرد :توجه به مسألهی هویت

4

علمی و آموزشی

دایناسورها از سر تا دم /بندپایان از سر تا دم/
جانوران اقیانوس از سر تا دم

نویسنده :استیسی ردریک /تصویرگر :کوانچای موریا
مترجم :فروغ فرجود

ناشر :فاطمی (کتاب طوطی)

هر جلد 36 :صفحه

هر جلد 12000 :تومان (جلد نرم) 16000 /تومان (جلد سخت)
گروه سنی :کودکان دبستانی

کاربرد :آشنایی با موجودات مختلف و زیستگاه آنها

3

4

عجیب و غریبهای ته دریا

ریاضیات لعنتی

نویسنده :طاهره ایبد

(آلیس در سرزمین اعداد)

تصویرگر :یاسمن ثروتیان

نویسنده :کارلو فرابتی

ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مترجم :لیال مینایی

ناشر :فاطمی (کتاب طوطی)

 64صفحه

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان ،نوجوانان

گروه سنی :کودکان دبستانی

افزایش خالقیت

و زیستگاه آنها ،معرفی خلیج فارس

 128صفحه 9000 /تومان

کاربرد :آشنایی با ریاضی از زاویهای جدید،
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 13500تومان

کاربرد :آشنایی با حیوانات دریایی جنوب ایران

3

تو فقط شبیه خودت هستی /دوستی شبیه االکلنگ است /خانواده شبیه کیک
است /خشم شبیه سپر است /اینترنت شبیه چاله است /عشق شبیه درخت
است /زندگی شبیه باد است /زمین بازی شبیه جنگل است /نگرانی شبیه ابر است
نویسنده :شونا آینز /تصویرگر :ایریس آگوچ
مترجم :احمد تصویری

ناشر :مهرسا

هر جلد 36 :صفحه /هر جلد 7000 :تومان

گروه سنی :خردسال ،کودکان سالهای اول دبستان

کاربرد :افزایش شناخت و آگاهی نسبت به دنیای اطراف

3

مجموعهی احساسات دایناسوری

(حسودوزوروس /خجالتیوزوروس /عصبانیوزوروس /ترسوزوروس /نگرانوداکتیل)

نویسنده :برایان موزس

تصویرگر :مایکل گوردون
مترجم :مریم رضازاده

ناشر :نردبان (شرکت انتشارات فنی ایران)

هر جلد 36 :صفحه /هر جلد 12000 :تومان
گروه سنی :کودک

کاربرد :شناخت احساسات و عواطف مختلف و کنترل آنها
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3

مجموعهی دوستدار زمین باشیم

(خوراکیهای سبز /خرید سبز /انرژیهای سازگار با محیطزیست /زندگی سازگار با
محیط زیست /حملونقل سبز /ساختمانهای دوستدار زمین)
نویسنده :گیلیان گاسمن ،میریام کولمن

مترجمان :مریم رضازاده ،خورشید همتی آهویی ،عباس زندباف
ناشر :نردبان (شرکت انتشارات فنی ایران)

هر جلد 32 :صفحه /هر جلد 8000 :تومان

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان

کاربرد :تغییر سبک زندگی برای حفاظت از محیطزیست

3

مجموعهی شهروندان کوچک

(شما هم دعوت دارید /زنده باد حقوق شهروندی /رایانهی کارراهانداز)
نویسنده :سیلوی ژیرارده
تصویرگر :پوئیگ روزادو

مترجمان :الله ولیانی ،راحله پورآذر

ناشر :منظومه خرد (ماهک)

هر جلد 48 :صفحه /هر جلد 10000 :تومان

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

کاربرد :آشنایی با حقوق و مسئولیتهای شهروندی ،آمادگی برای حضور در محیطهای مختلف

24

4

هنر و سرگرمی

مجموعهی کتابی کوچک با الهام از هنرمندی بزرگ

(هیپو اسب آبی کوچولو /سه نوازنده /ماشینهای عجیب و غریب برای جرج گوسفنده/
موج بزرگ /پرنده در زمستان /قورباغه کجاست)
نویسندگان :ایلن کریلیس ،ژرالدین الشنر ،ورونیک ماسنو،
تصویرگران :استفان ژیرل ،ونسا ایبه ،رمی سایار ،برونه پیلورژه ،آنیا کالوس
مترجمان :زهره هدایتی (بید هندی) ،هایده مشایخ ،مهدی مقیسه
ناشر :پرندهی آبی (انتشارات علمی و فرهنگی)
هر جلد 30 :صفحه /هر جلد 15000 :تومان
گروه سنی :کودکان دبستانی
کاربرد :تقویت درک و سواد بصری ،آشنایی با آثار هنرمندان بزرگ جهان

4

دین و
علومانسانی

آدمهای معمولی دنیا را تغییر میدهند
(من هلن کلر هستم /من آلبرت اینشتین هستم)
نویسنده :برد ملتسر

تصویرگر :کریستوفر الیوپولوس
مترجم :شبنم حیدری پور

ناشر :پرتقال

هر جلد 42 :صفحه /هرجلد 14000 :تومان

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

كاربرد :آشنايي با مشاهير بزرگ ،توجه به استعدادهای فردی و اهمیت پشتکار و ابتکار
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4

4

باران بخواه ،باران :ادریس

داستانهای خوب برای دختران
بلندپرواز ( 1و )2

ناشر :بهنشر

مترجمان :امید سهرابی ،آرزو گودرزی

نویسنده :فریبا کلهر

تصویرگر :میترا عبداللهی

نویسندگان :النا فاویلی ،فرانچسکا کاوالو

 40صفحه

ناشر :نشر نو

 7000تومان

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان،

گروه سنی :کودک

نوجوانان

کاربرد :آشنایی با زندگی پیامبران

کاربرد :آشنایی با مشاهیر جهان،

الهامبخشی ،تقویت انگیزه و پشتکار

4

گفتگو با دخترهایم دربارهی عدم خشونت /گفتگو با فرزندانم
دربارهی فرازمینیها/گفتگو با مردم دربارهی غرب
نویسندگان :ژاک سملن ،روژه _ پل درووا ،روال لوئوک
مترجم :مهدی ضرغامیان

ناشر :آفرینگان

هر جلد 6000 :تومان
گروه سنی :نوجوان

کاربرد :تشویق به گفتوگوی گروهی ،برانگیختن تفکر ،شناخت مفاهیم مختلف
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3

4

مجموعهی دوست عزیزم خدا

زنانی که دنیا را تغییر دادند

نویسنده و تصویرگر :کیت پنکهرست

(به یاد همه است /ما همه دور سفرهاش نشستهایم/

ناشر :زعفران

چیز به دست اوست /همیشه او منظم است)

از همه زیباتر است /از همه چیز باخبر است /همه

مترجم :پروین جلوهنژاد

نويسنده :سیدمحمد مهاجرانی

 36صفحه

تصويرگر :غزاله باروتیان

 29900تومان

ناشر :کتابک

گروه سنی :کودکان دبستانی

هر جلد 24 :صفحه /هر جلد 10000 :تومان

کاربرد :آشنایی با مشاهیر جهان ،انگیزه

گروه سنی :کودک /کاربرد :نزدیک شدن به خداوند

برای تالش و پشتکار

4

3

دین و
علومانسانی

مرا مثل یک ابر باال ببر

در دلم دریا بریز

تصویرگر :سارا علیبابایی

تصویرگر :سارا علیبابایی

شاعر :غالمرضا بکتاش

شاعر :سعیده موسوی زاده

ناشر :بهنشر

ناشر :بهنشر

 16صفحه

 16صفحه

 4000تومان

 4000تومان

گروه سنی :کودک

گروه سنی :کودک

کاربرد :توجه به آفریدههای خداوند

کاربرد :ستایش خالق ،توجه به عناصر طبیعت
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سه سوته

3

3

نويسنده :سیدمحمد مهاجرانی

شانه ،علی
نشانه ،شجاعت

ناشر :بهنشر

تصويرگر :فرهاد جمشیدی

تصويرگر :مجید صابرینژاد

نويسنده :سیدمهدی شجاعی

 24صفحه

ناشر :نیستان

 5000تومان

 24صفحه

گروه سنی :کودک

 29000تومان

کاربرد :آشنایی با فرهنگ وقف

گروه سنی :کودکان دبستانی

کاربرد :آشنایی با منزلت حضرت علی (ع)

3

3

میشمارم برگهای باغ را

نشانه
(داستان زندگی حضرت ابراهیم)

ناشر :بهنشر

ناشر :کتابهای بنفشه (موسسه

شاعر :جعفر ابراهیمی (شاهد)

تصویرگر :فرشته جعفریفرمند

نویسنده :ابراهیم حسنبیگی

 56صفحه

انتشارات قدیانی)

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان،

 7000تومان

نوجوانان

گروه سنی :کودک

کاربرد :آشنایی با زندگی پرفراز و نشیب

کاربرد :نزدیکی به طبیعت و ستایش خالق

28

حضرت ابراهیم و اطرافیانش

3

مجموعهی قصههایی از امام باقر (ع)

(تا آن روز زنده میمانی /نوجوان دانا /مرد روزهای کار /بهترین

تیرانداز /کبوتر بال شکسته /مردهای که برگشت /حق با او بود/
رفیق مردم /اسب چوبی /مسافر خوشبخت)

نویسنده :حسین فتاحی /تصویرگر :حسن عامهکن

ناشر :کتابهای بنفشه (موسسه انتشارات قدیانی)
هر جلد 16 :صفحه /هر جلد 4000 :تومان
گروه سنی :کودکان دبستانی

کاربرد :آشنایی با شخصیت و زندگی امام محمد باقر (ع)

4

3

زیر پنج سال

چه هوایی را دوست داری؟

هیچوقت ،هرگز

نویسنده و تصویرگر :زهره پریرخ

نویسنده و تصویرگر :جو امپسن

ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و

مترجم :شبنم اسماعیل زاده شبستری

نوجوانان

ناشر :پرندهی آبی (انتشارات علمی و

 26صفحه

فرهنگی)

 10000تومان

 32صفحه

گروه سنی :خردسال

 ۸۵۰۰تومان

کاربرد :آشنایی با حیوانات مختلف،

گروه سنی :خردسال

کاربرد :پرورش تخیل ،توجه به محیط اطراف،

تقویت حواس پنجگانه
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قصهگویی

فندق

3

3

گاوها خواب چی میبینند؟

نویسنده و تصویرگر :اریک بتو

نویسنده و تصویرگر :آن ایزابل لوتوزه

ناشر :راز بارش

ناشر :راز بارش

مترجم :مرجان حجازیفر

مترجم :مرجان حجازی فر

 23صفحه

 24صفحه

 9500تومان

 15000تومان

گروه سنی :خردسال

گروه سنی :خردسال

کاربرد :تقویت همکاری و همفکری

کاربرد :پرورش تخیل

3

3

هندونه قل قله زن

مجموعه مکس

(مکس و پرنده /مکس شجاع)

نویسنده :پرالین گیپارا

مترجم :آرزو قلیزاده

مترجم :مرجان حجازی فر

تصویرگر :هلن میکو

نویسنده و تصویرگر :اد ویر

ناشر :راز بارش

ناشر :پرتقال

 24صفحه 4500 /تومان

هر جلد 33 :صفحه

هر جلد 13000 :تومان

گروه سنی :خردسال

کاربرد :ترویج کتابخوانی ،تقویت خودباوری

با روایتی تازه

کاربرد :دستورزی ،آشنایی با قصههای کهن

گروه سنی :خردسال
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داوری کتابهای
داوران 1396
ادبیات

5

ساز کالی

این بخش به داوری کتابهایی اختصاص

دارد که اعضای هیئت داوران الکپشت پرنده،

نویسنده و تصویرگر :ژانت وینتر

تالیف یا ترجمه کردهاند .الزم به ذکر است که

مترجم :عذرا جوزدانی

کتابهای این بخش در گروهی جدا داوری

ناشر :قایق کاغذی

میشوند ،نویسندگان و مترجمان این کتابها

 36صفحه

به دلیل عضویت در هیئت داوران حق رای

 20000تومان

ندارند .کتابها در جایزه ساالنه الکپشت پرنده

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

هم شرکت داده نمیشوند و نامزد دریافت

کاربرد :بیان تاثیر موسیقی بر کودک

نشان نخواهند بود.

4

5

لطفاً تمساح را به مدرسه نبرید

اسکیپی جون

مترجم :فرمهر منجزی

مترجم :فرمهر منجزی

 38صفحه

 32صفحه

نویسنده و تصویرگر :جودی شاکنر

نویسنده :الیز پارزلی

ناشر :پرتقال

ناشر :پرتقال

 15000تومان

 15000تومان

گروه سنی :خردسال ،کودکان سالهای اول دبستان

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

کاربرد :دلگرمی و تجربه اندوزی به پشتوانهی

کاربرد :پرورش تخیل ،پذیرش دیگری
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همراهی خانواده ،لذت و سرگرمی

4

4

چهکار میکنی با یک فکر نو

باد ،نه بادی

نویسنده :کوبی یامادا

نویسنده :کریستو فرپل کورتیس

تصویرگر :می یسوم

مترجم :فرمهر منجزی

مترجم :فرمهر منجزی

ناشر :پیدایش

 36صفحه 15000 /تومان

 27000تومان

ناشر :پرتقال

 336صفحه

گروه سنی :کودکان سالهای اول دبستان

گروه سنی :نوجوان

کاربرد :تشویق کودکان به فکر کردن ،پرسش

کاربرد :ایمان به هدف ،تقویت اعتماد به

و یافتن پاسخ

بغلم کن

نفس و سرسختی

4

4

مجموعهی کتابهای چهار فصل

نویسنده و تصویرگر :سیمونا چیرائولو

(ماهک و سیاهک /گورخر گم شده /چشم آهو/

مترجم :عذرا جوزدانی

یوزی و خال خالی)

ناشر :قایق کاغذی

نویسنده :علی اصغر سیدآبادی

 30صفحه 13000 /تومان

تصویرگر :الهه بهین /ناشر :شهر قلم

گروه سنی :خردسال ،کودکان سالهای اول

هر جلد 10 :صفحه /هر جلد 18500 :تومان

کاربرد :به تصویر کشیدن نیاز به دوست داشته

کاربرد :آشنایی با تغییرات فصلها ،تفاوت

دبستان

شدن ،بهبود رابطه با اطرافیان

گروه سنی :خردسال ،کودکان سالهای اول دبستان
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فصلها و چهار جانور در خطر ایران

3

مجموعه داستانهای زندگی دوستت دارم

(دارودستهی خرگوشهای جهنمی /درخشانترین خندهی دنیا/
فامیل دور سگ و گربه /پدربزرگ هم روزی جوان بود!)

نویسنده :جین ویلیس /تصویرگر :تونی راس
مترجم :معصومه انصاریان

ناشر :پرندهی آبی (انتشارات علمی و فرهنگی)
هر جلد 29 :صفحه /هر جلد 6500 :تومان

گروه سنی :سالهای اول دبستان

کاربرد :ترویج شادی و مثبت اندیشی

5

3

علمی و آموزشی

در مدرسهی کرمها این چیزها را
درس نمیدهند

فرهنگ مصور حمل و نقل
(کتاب مرجع ترافیک)

مترجم :فرمهر منجزی

ناشر :کتابهای بنفشه (موسسه انتشارات

نویسنده :محمود برآبادی

نویسنده و تصویرگر :سیمون لیا

قدیانی)

ناشر :ایرانبان

 96صفحه

 190صفحه 17000 /تومان

 20000تومان

گروه سنی :کودکان سالهای آخر دبستان

کاربرد :تقویت مهارت حل مسئله ،گفتوگو،
دوستی و همکاری

گروه سنی :کودکان دبستانی
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کاربرد :آشنایی با واژههای حمل و نقل

4

5

دین و
علومانسانی

زیر پنج سال

مجموعهی من زی هستم

زنانی که دنیا را تغییر دادند

نویسنده و تصویرگر :کیت پنکرست

(برادر زی /مامان زی /بابا زی /مامان بزرگ زی/

ناشر :ناریا

نویسنده :عذرا جوزدانی

مترجم :نلی محجوب

بابابزرگ زی)

 36صفحه

تصویرگر :حدیثه قربان

 25000تومان

ناشر :شهر قلم

گروه سنی :کودکان دبستانی

هر جلد 10 :صفحه

کاربرد :آشنایی با زنان موفق و تاثیرگذار

هر جلد 12000 :تومان /گروه سنی :خردسال

دنیای امروز

کاربرد :بهبود رابطه بین اعضای خانواده

4

4

(با قطار /با ماشین /با آمبوالنس /با هواپیما/

عشق منی مامانی ،بابایی دوستت
دارم

مجموعهی بریم و بیایم
نویسنده :محمود برآبادی

مترجم :فرمهر منجزی

با اتوبوس /با کشتی /با سرویس مدرسه )
تصویرگر :نسیم بهاری

نویسنده و تصویرگر :کاترین ویس
ناشر :پرتقال

ناشر :شهر قلم

 32صفحه

هر جلد 10 :صفحه /هر جلد 15000 :تومان

 15000تومان

کاربرد :سرگرمی و بازی ،معرفی وسایل نقلیه

کاربرد :بهبود رابطه با والدین

گروه سنی :خردسال

گروه سنی :خردسال

34

اصول ،شیوهی اجرایی و معیارهای فهرست و نشانهای الکپشت پرنده
مقدمه

الکپشت پرنده فهرستی است از کتابهای برتر هر فصل ،برای کودکان و نوجوانان
ایرانــی .این کتابها را گروهی از منتقدان ،کارشناســان و نویســندگان کودک و
نوجوان ،با بررسی کتابهای هر فصل ،انتخاب میکنند.

افزون بر این هیئت داوران الکپشــت پرنده ،کتابهای برگزیدهی هر سال را نیز

انتخاب و به کتابهای برگزیده نشانهای طالیی و نقرهای اهدا میکنند.

کتابها براساس شیوهنامهای مکتوب و با اصول و معیارهایی روشن به فهرست راه

مییابند و یا موفق به دریافت نشان طالیی یا نقرهای میشوند.

گذاران فهرست ،بر اساس مقتضیات روز و هم چنین با
هر ســال داوران و سیاست
ِ
توجه دیدگاهها و نقد و بررســی صاحب نظران ،ایــن معیارها و مالکها را بازبینی

میکنند و آنها را در متنی با عنوان اصول ،شــیوهی اجرایی و معیارهای فهرست و

نشانهای الکپشت پرنده اعالم میکنند.
اعضای داوری فهرست الکپشت پرنده

معصومه انصاریان ،محمــود برآبادی ،جعفر توزندهجانی ،عذرا جوزدانی ،شــکوه
حاجینصرالله ،مینا حدادیان ،شــیوا حریری ،علیاصغر سیدآبادی ،فاطمه زمانی،

شادی خوشکار ،گیسو فغفوری ،حدیثلزرغالمی ،نلی محجوب ،مریم محمدخانی،
فرمهر منجزی ،ربابه میرغیاثی.

ارزیابی و ردهبندی کتابها

کتابهای راه یافته به فهرست به شکل زیر ردهبندی میشوند:

 .1کتابهایی با ارزش شــش الکپشــت ،که بیشترین هماهنگی را با معیارهای

اعالم شده داشته باشند و افزون برآن ،نکتهای ویژه در محتوا یا فرم آنها به چشم
بخورد؛

 .2کتابهایی با ارزش پنج الکپشــت ،که بیشترین هماهنگی را با معیارهای اعالم

شده دارند؛

 .3کتابهایی با ارزش چهار الکپشت ،که هماهنگی نسبی با معیارهای اعالم شده

دارند؛
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 .4کتابهایی با ارزش سه الکپشت ،که ،ضمن برخورداری از ارزشهای ادبی ذکر

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

کتابهای کودک و نوجوان هر فصل ،بر اســاس گروهبندی زیر ،مورد بررسی قرار

میگیرند:
ـ ادبیات؛

ـ علمی و آموزشی؛

ـ دین و علوم انسانی؛
ـ هنر و سرگرمی؛

ـ کتابهای زیر پنج سال؛
شیوهی اجرایی

 .۱جلسات عادی هیئت داوران با حضور اکثریت مطلق اعضا به رسمیت میرسند؛

 .۲کتابها به پیشــنهاد دست کم سه نفر سه الکپشت دریافت کرده و به فهرست
راه مییابند ،اما برای اینکه جزء کتابهای شــش و پنج و چهار الکپشــت قرار

بگیرند ،باید به تأیید اکثریت داوران نیز برسند؛

 .۳نویسندگان و منتقدانی که در مؤسسههای انتشاراتی مشغول به فعالیت هستند

نمیتوانند کتابهای آن مؤسسه را پیشنهاد و به آنها رأی بدهند؛

 .۴نویسندگان دیگر ،بیرون از گروه داوری ،هم میتوانند در پیشنهاد کتاب و نوشتن
معرفینامهی کتابها با گروه داوری همکاری کنند؛

 .۵کتابهای اعضای گروه داوری ،در بخش جداگانهای از فهرست معرفی میشوند،

این کتابها خارج از هیئت داوران الکپشــت پرنده داوری میشــوند و در بخش

کتاب سال شرکت داده نخواهند شد؛

 .۶در هر شمارهی پژوهشنامه کتابهای یک فصل بررسی و از میان آنها کتابهایی
پیشنهاد میشود .فصل مورد بررسی در اول این بخش قید خواهد شد؛

 .۷فهرســت اولیهی کتابها بر اســاس فهرســت خانهی کتاب تهیه خواهد شد.

چنانچه کتابی ،از هر فصل ،در این فهرســت نیامده باشد یا ،به هر دلیلی ،از چشم

داوران برکنار مانده باشد ،در فصل بعدی ،آن کتاب نیز بررسی خواهد شد؛

 .۸برای داوری کتابهای تصویری و برخی دیگر از رشــتهها با کارشناسان خارج از

هیئت داوران مشورت خواهد شد.
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