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5
ادبیات

آنانسی، افسانه ای از مردم آشانتی
نویسندهوتصویرگر:جرالدمکدرموت

مترجم:حشمتساداتمیرعابدینی
ناشر:کتابچ)چشمه(

44صفحه
25000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:آشناییباافسانهایآفریقایی،افزایش
درکوسوادبصری،توجهبهاهمیتهمکاری

این کتاب را ممنوع کنید
نویسنده:النگرتز

مترجم:ساراعاشوری
ناشر:پرتقال
205صفحه

35000تومان
گروهسنی:نوجوان

کاربرد:ترویجکتابخوانی،تشویقبه
کنشگری،توجهبهاهمیتحقآزادیبیان

تاج به سر کاله به سر
نویسنده:سمیراآرامی

تصویرگر:زهرامحمدنژاد
ناشر:محرابقلم

24صفحه
8000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:ایجادحساسیتاجتماعی،برانگیختن

روحیهیپرسشگری

چراغ قوه
نویسندهوتصویرگر:لیزیبوید

ناشر:دیبایه
42صفحه
20000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:برانگیختنروحیهیکشفو

جستوجوگری،غلبهبرترسازتاریکی

5

5 5
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55

قوطی کبریت خاطرات
نویسنده:پلفالیشمن

تصویرگر:باگرامایباتولین
مترجم:آزادهکامیار

ناشر:پرتقال
40صفحه/24000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:طرحمشکالتمهاجرت،تقویت

روحیهیهمدلیوامیدواری

شکارگاه عجیب
نویسنده:سمیراآرامی

تصویرگر:معصومهصحبتی
ناشر:نردبان)شرکتانتشاراتفنیایران(

28صفحه/14000تومان
گروهسنی:کودکاندبستانی

کاربرد:آشناییباروندقالیبافیونقشهای
ایرانی،تشویقبهکنشگری،مقابلهی

هنرمندانهدربرابرظالم

دشت متالطم
نویسنده:علیاکبرکرمانینژاد

ناشر:محرابقلم
312صفحه
37000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:آشناییبافرهنگمردمبلوچ،آیینها
وروایاتمحلی؛تشویقبهکنشگریودفاع

ازحق

رنگ خورشید
نویسنده:دیویدآلموند
مترجم:شهالانتظاریان

ناشر:ایرانبان
180صفحه
29000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:تقویتتفکرفلسفی،برانگیختن

روحیهیکشفوپرسشگری
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آخرین روز خانم بیکسبی
نویسنده:جاندیویداندرسون

مترجم:هدانژادحسینیان
ناشر:پرتقال
278صفحه
25000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:تقویتتفکرحلمسئله،تقویت

روحیهیهمدلی،توجهبهاهمیتکارگروهی

4
اتفاقات کم اهمیت زندگی یک کاکتوس

نویسنده:داستیبولینگ
مترجم:آیداعباسی

ناشر:پرتقال
231صفحه
39000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:تقویتاعتمادبهنفسکودکانبا

نیازهایویژه

4

اسرار کاخ مارمولک زده
نویسنده:کاتالیناگنسالسبیالر

تصویرگر:توماسایخو/مترجم:سعیدمتین
ناشر:هوپا

200صفحه/30000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان،

نوجوانان
کاربرد:لذتوسرگرمی،بهنمایشگذاشتن

مخاطراتدروغگویی

این کتاب عکس ندارد!
نویسندهوتصویرگر:بی.جی.نواک

مترجم:میتراامیری
ناشر:پرتقال
48صفحه

23000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:تشویقبهخلقادبی،بازی،لذتو

سرگرمی

44
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4
باغبان شب

نویسنده:جاناتانآکسییر
مترجم:آرزوقلیزاده

ناشر:پرتقال
328صفحه
47000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:تجربهیلذتکشفوماجراجویی

4
باب دوست من

نویسندگان:وندیمس،ربکااستید
تصویرگر:نیکوالسگنن

مترجم:فرمهرامیردوست
ناشر:پرتقال

136صفحه/30000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان،

نوجوانان
کاربرد:یادآوریاهمیتتخیلومفهومدوستی

پوپک مرغ کنجکاو
نویسندهوتصویرگر:آناواکر

مترجم:شهردادمیرزایی
ناشر:دیبایه
40صفحه
20000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:برانگیختنکنجکاوی،تشویقبهکشف

وتماشایدنیایاطراف

4
تاریکی

نویسنده:لمونیاسنیکت
تصویرگر:جانکالسن

مترجم:شهردادمیرزایی
ناشر:دیبایه

50صفحه/20000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:مواجهشدنباترسهایکودکانه،

تقویتتفکرحلمسئله

4
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تیلی و تانک
نویسندهوتصویرگر:جیفلک

مترجم:مهرنوشپارسانژاد
ناشر:کتابچ)چشمه(

46صفحه
14000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول
دبستان

کاربرد:ترویجصلحودوستی

4
جزیره ی شادی

نویسندهوتصویرگر:ماریتتورنکویست
مترجم:محمدهادیمحمدی

ناشر:مؤسسهپژوهشیتاریخادبیاتکودکان
80صفحه

26000تومان
گروهسنی:کودکاندبستانی

کاربرد:تشویقبهخودآگاهیوسفردرونی،
افزایشدرکوسوادبصری

4

خرس سیاه و سفید و 
خرس سفید و سیاه

)از مجموعه ی قصه های دوستی(

نویسنده:سوسنطاقدیس
تصویرگر:عاطفهملکیجو

ناشر:محرابقلم
24صفحه/12000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:پذیرشوفهمتفاوتها،تقویتهمدلی

داس مرگ
نویسنده:نیلشوسترمن

مترجم:آرزومقدس
ناشر:پرتقال
448صفحه
59000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:اندیشیدنبهفلسفهیمرگ

44
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دزد دقیقه ها
نویسنده:داویدلوثانو
تصویرگر:داویدگیراو

مترجم:کژوانآبهشت
ناشر:هوپا

252صفحه/29000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان،

نوجوانان
کاربرد:لذتوسرگرمی،تشویقبهکنشگری

44
دست نوشته های مرد نقابدار

نویسنده:کامیارنعمتاللهی
ناشر:محرابقلم

96صفحه
12000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:آشناییباشخصیتوزندگیابونصر

فارابی،تشویقبهعلمآموزی

4
روزی پرنده هایی...
نویسنده:سالیجی.پال

تصویرگر:جولیمکالفین
مترجم:شیماحسینی

ناشر:شهرقلم
318صفحه/25000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:دعوتبهمشاهدهیعمیقجهان،

نمایشاثراتمخربجنگ

خرگوش گوش داد
نویسندهوتصویرگر:کوریدورفلد

مترجم:رضیهیرمندی
ناشر:پرتقال

35صفحه/23000تومان
گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول

دبستان
کاربرد:نمایشمعجزهیگوشدادنو

همدلیدردوستی

4
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4
دو تا دوست خمیری

نویسنده:دوپتی
تصویرگر:الرنالدریج

مترجم:پریساهاشمیطاهری
ناشر:پرتقال

36صفحه/24000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:پرورشخالقیتوذوقهنری،
افزایشدرکوسوادبصری

زبل
نویسنده:جنیاوفیل

تصویرگر:کریسایلهانس
مترجم:ربابهنصیریامینی

ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(
36صفحه
7500تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:پذیرشدیگری،توجهبهمفهومدوستی

4

سبیل
نویسنده:مکبارنت

تصویرگر:کوینکورنل
مترجم:مسعودملکیاری

ناشر:پرتقال
40صفحه

23000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:توجهبهمفاهیمیچونقدرت،آزادیو...

4
سنجاب کجا رفته بود؟

نویسنده:سمیراقیومی
تصویرگر:محسندمندان

ناشر:نردبان)شرکتانتشاراتفنیایران(
36صفحه
18000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:ایجادحساسیتنسبتبه

محیطزیستورهانکردنزبالههادرطبیعت

4
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کی گفته من بداخالقم؟
نویسنده:سوزانالنگ
تصویرگر:مکسالنگ

مترجم:شبنمحیدریپور
ناشر:پرتقال
32صفحه

23000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:شناختاحساساتوگفتوگودرموردآن

4

لبخند بزنید
نویسنده:کبریاشجری

تصویرگر:رضامیرشجاعی
ناشر:محرابقلم

24صفحه
8000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول
دبستان

کاربرد:لذتوسرگرمی،تقویتتفکرحلمسئله

4
لونای کلمه جمع کن

نویسندهوتصویرگر:سونیاویمر
مترجم:پیامابراهیمی

ناشر:پرتقال
35صفحه
22000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:یادآوریقدرتادبیات،تشویقبهخلق

ادبی

4

قول
نویسنده:نیکوالدیویس
:لوراکارلین تصویرگر

مترجم:شهردادمیرزایی
ناشر:دیبایه

50صفحه/20000تومان
گروهسنی:کودکاندبستانی

کاربرد:ایجادحساسیتاجتماعی،توجهبه
طبیعت

4
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مجموعه ی آگوس و هیوالها
)ناتیلوس را نجات بدهیم/ آقای پتی پن از راه 

می رسد/ ترانه ی پارک(

نویسنده:ژائومهکوپونس
تصویرگر:لیلیانافورتونی

مترجم:سعیدمتین
ناشر:هوپا/هرجلد:22000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان
کاربرد:لذتوسرگرمی

4 4
ماه و بستنی 

)از مجموعه ی قصه های دوستی(

نویسنده:هداحدادی
تصویرگر:هالهقربانی

ناشر:محرابقلم
24صفحه
12000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:پرورشقدرتتخیلوخالقیت

مجموعه ی تورفین، وایکینگ مهربان
)تورفین و حمله ی افتضاح/ تورفین و مسابقات مخوف/ تورفین و اسکاتلندی های ضایع/ 

تورفین و مهمانی چندش آور/ تورفین و مهاجمان خشمگین/ تورفین و گنج وحشتناک(

نویسنده:دیویدمکفیل
تصویرگر:ریچاردمورگان

مترجم:عذراجوزدانی
ناشر:هوپا

گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان
کاربرد:لذتوسرگرمی،برانگیختنتفکرانتقادی

4
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مجموعه ی دژ سرخ
)ماتیاس/ جنگل گل خزه/ ماتیمیو/ ماریل 

دژسرخی/ کوه آتش(

نویسنده:برایانجکس
مترجم:محمدقصاع

ناشر:محرابقلم
گروهسنی:نوجوان

کاربرد:آشناییباژانرفانتزی،لذتوسرگرمی

4
مجموعه ی راهت را پیدا کن

)ماری ادلند، دخترک دانشمند/ ایگی سزار، 
پسرک معمار/ رزی گودنس، دخترک مهندس(

نویسنده:آندریابیتی/تصویرگر:دیویدرابرتس
مترجم:احمدتصویری

ناشر:میچکا)انتشاراتمبتکران(
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:آشناییبامشاغلمختلف،شناخت
تواناییهابرایرسیدنبههدف

مجموعه ی شاهنامه 
کودک و نوجوان

)مجموعه ی هشت جلدی/ پیشدادیان و کیانیان(

بازنویسی:محمدناصرمودودی
ناشر:دیبایه

گروهسنی:کودکاندبستانی،نوجوانان
کاربرد:آشناییباداستانهایشاهنامهی

فردوسیواساطیرایرانی

4

44
مجموعه ی کتاب ناروال و ژلی

)ناروال قهرمان و ژلی فلفلی/  ناروال تک شاخ 
دریا/ ناروال و ژلی کره ی بادام زمینی(

نویسندهوتصویرگر:بنکالنتون
مترجم:آذینمحمدزاده
ناشر:کتابچ)چشمه(

هرجلد:68صفحه/هرجلد:15000تومان
گروهسنی:کودکاندبستانی

کاربرد:پرورشقدرتخالقیت،لذتوسرگرمی
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4
مجموعه ی مگنولیا

)بردن سیرک به کتابخانه؟ هرگز/ بردن پیانو به ساحل؟ هرگز/ بردن 
تمساح به مدرسه؟ هرگز(

نویسندهوتصویرگر:الیزپارسلی/مترجم:ساراقربانی
ناشر:میچکا)انتشاراتمبتکران(

هرجلد:36صفحه/هرجلد:14000تومان
گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:پرورشقدرتخالقیت،تقویتتفکرحلمسئله

4
مجموعه ی ماجراهای موش کوچولو

)موش کوچولو دندان پزشک می شود/ موش کوچولو به قصر شیر می رود/ 
موش کوچولو سوار کشتی می شود/ روزی که موش کوچولو به دنیا آمد(

نویسنده:مژگانکلهر
تصویرگران:افروزقلیزاده،آرزوقلیزاده

ناشر:نردبان)شرکتانتشاراتفنیایران(
هرجلد:24صفحه

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:نگاهامروزیبهمتنیکالسیک
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ممکن و ناممکن، سوریه در خواب و بیداری
نویسنده:اینگهبورگلئونی
تصویرگر:ولفگانگانتسیان

مترجمان:آرشبرومند،توباصابری
ناشر:مؤسسهیپژوهشیتاریخادبیاتکودکان

112صفحه/27000تومان
گروهسنی:کودکاندبستانی،نوجوانان

کاربرد:آشناییباتاریخوفرهنگخاورمیانهوکشورسوریه،
آشناییبارابطهیفرهنگیشرقوغرب

4

همه ی ما اثر هنری هستیم
نویسنده:مارکاسپرینگ

تصویرگر:رزبلیک
مترجم:مانلیآیگانی

ناشر:ماهک)منظومهیخرد(
32صفحه/20000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:پذیرشتفاوتها،افزایشدرکو

سوادبصری

4
آن دور دورها

نویسندهوتصویرگر:کیلاتکینسن
مترجم:شبنمحیدریپور

ناشر:پرتقال
44صفحه
19000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:تشویقبهشجاعتوغلبهبرترسها

3
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با عشق، از طرف مامان
نویسندهوتصویرگر:جینتبرادلی

مترجم:شادیفرزین
ناشر:پرتقال
36صفحه
18000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول
دبستان

کاربرد:بهبودرابطهبیناعضایخانواده

3

باغ قاصدک ها
نویسنده:نوئالبالنکو

تصویرگر:والریادکامپو
مترجم:مهدیهمتقی

ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(
36صفحه
8500تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:یادآوریقدرتتخیل،امیدوآرزو

3

الفی، الک پشتی که غیبش زد
نویسندهوتصویرگر:توراهدر

مترجم:میتراامیری
ناشر:پرتقال

42صفحه/18000تومان
گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول

دبستان
کاربرد:توجهبهاهمیتوارزشدوستیاز

نگاههایمختلف

3

بعضی از رازها را نباید نگه داشت
نویسنده:جینینساندرز
تصویرگر:کریگاسمیت

مترجم:میتراامیری
ناشر:پرتقال

36صفحه/23000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:آشناییباحریمخصوصیومراقبت
ازبدن

3
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3
پترا

نویسندهوتصویرگر:ماریاناکوپو
مترجم:آزادهکامیار

ناشر:پرتقال
43صفحه
24000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول
دبستان

کاربرد:تقویتخودباوری

پوشکا
نویسنده:اعظممهدوی
تصویرگر:نرگسدالوری

ناشر:نردبان)شرکتانتشاراتفنیایران(
56صفحه
12000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:آشناییبازیستگاههایجانورانواهمیت

حفاظتازآنها

3

3

پسر دودی و غول نوشابه ای
نویسنده:علیباباجانی

تصویرگر:حمیدهخسرویان
ناشر:نردبان)شرکتانتشاراتفنیایران(

36صفحه
18000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:توجهبهحفاظتازمحیطزیست

پیاده روی با خانم میلی
نویسنده:تاماراباندی
مترجم:آزادهحسنی

ناشر:پرتقال
190صفحه/35000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان،
نوجوانان

کاربرد:تطابقبامحیطوشرایطجدید،مقابله
باتبعیضنژادی

3
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پیشته و چخه
)از مجموعه ی قصه های دوستی(

نویسنده:محمدحسنحسینی
تصویرگر:مهدیاشعری

ناشر:محرابقلم
24صفحه
12000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:توجهبهاهمیتوارزشدوستی

3
تق تق تق

)از مجموعه ی قصه های دوستی( 

نویسنده:هداحدادی
تصویرگر:محمدحسینماتک

ناشر:محرابقلم
24صفحه
12000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:توجهبهاهمیتوارزشدوستی

3

جادوگر ترسو
نویسندهوتصویرگر:کنستانسهاشپنگلر

مترجم:بنفشهطباطبایی
ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(

42صفحه
7500تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:غلبهبرترسها،تقویتاعتمادبهنفس

3
جیر و جیر و جیر، قور و قور و قور

شاعر:خاتونحسنی
تصویرگر:عسلحاذقی

ناشر:کتابهایشکوفه)امیرکبیر(
16صفحه/7000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول
دبستان

کاربرد:آشناییباریتموموسیقیدرشعر،
توجهبهطبیعت

3
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خانه ی عروسکی من
نویسندهوتصویرگر:گیزلپاتر

مترجم:سحراسدی
ناشر:پرتقال
36صفحه

23000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:پرورشقدرتتخیلوخالقیت

3

حوصله ام سر رفته!/ هنوز ناراحتی؟
نویسنده:مایکلیانبلک

تصویرگر:دبیریدپساُهی
مترجم:شبنمحیدریپور

ناشر:پرتقال
32صفحه/23000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:نگاهمتفاوتبهدنیایاطراف،شناخت

احساساتوکنترلآنها

حرف های رنگی
نویسنده:مینلی

تصویرگر:دنسنتت
مترجم:میتراامیری

ناشر:پرتقال
40صفحه/19000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:استفادهازهنربرایبهبودرابطهبا

دیگران

خانه ی آن ها یک خانه ی شلوغ 
پلوغ و پرماجراست

نویسنده:زهرهپریرخ
تصویرگر:رضادالوند

ناشر:نشرتوت
44صفحه/35000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:تقویتتفکرحلمسئله،آشناییبا

شرایطزندگیجاندارانمختلف

3 3

3
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خانه ی کوچولو توی جنگل
نویسنده:یوتاباوئر
مترجم:گیتارسولی

ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(
40صفحه

6500تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:لذتوسرگرمی،توجهبهاهمیت

احساستعلقبهگروه

3
خواهر عروسکی

نویسنده:بنجمینالدویگ
مترجم:بهنازپیری

ناشر:پرتقال
374صفحه
45000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:آشناییباشرایطکودکاناوتیستیک

خوب ها بله، بدها نه
شاعر:زهراموسوی

تصویرگر:سمانهصلواتی
ناشر:نردبان)شرکتانتشاراتفنیایران(

24صفحه/15000تومان
گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول

دبستان
کاربرد:مناسببرایبلندخوانیوجمعخوانی،

توجهبهحفاظتازمحیطزیست

3

3
دردونه خانم و جیرجیری

)از مجموعه ی قصه های دوستی( 

نویسنده:اللهجعفری
تصویرگر:ماهنیتذهیبی

ناشر:محرابقلم
24صفحه
12000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:توجهبهاهمیتوارزشدوستی

3
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روی پاهای خودم می ایستم
نویسندهوتصویرگر:تاماراشمیتس

مترجم:سپیدهخلیلی
ناشر:کتابهایشکوفه)امیرکبیر(

36صفحه
14000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:پذیرشجداییوالدینوکنارآمدنبا

شرایطبعدازجدایی

3

رباتی که سیر نمی شود
نویسنده:جرتلرنر

مترجم:هدانژادحسینیان
ناشر:پرتقال

163صفحه/35000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان،

نوجوانان
کاربرد:لذتوسرگرمی،توجهبهاهمیتکار

گروهی

دوباره المر
نویسندهوتصویرگر:دیویدمککی

مترجم:هورزادعطاری
ناشر:مؤسسهیپژوهشیتاریخادبیاتکودکان

30صفحه/22500تومان
گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول

دبستان
کاربرد:فکرکردنبهمفهومهویت،تشویقبه

خالقبودن

رویای روزی که...
نویسنده:آلیسونمکگی
تصویرگر:پیتراچ.رینولدز
مترجم:معصومهنفیسی

ناشر:بازیواندیشه
48صفحه/18000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول
دبستان

کاربرد:بهبودرابطهباوالدین

3 3

3
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ساسی و بوبا 
)هانسل و گرتل در دنیای امروز(

نویسنده:دارسیپتیسون
مترجم:شیماشریعت

ناشر:شهرقلم
136صفحه/21000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان،نوجوانان
کاربرد:توجهبهاهمیتهمبستگیبیناعضای

خانواده

3
سفر به انتهای دنیا

نویسنده:جودیلیناندرسون
مترجم:آرزوویشکا

ناشر:پرتقال
340صفحه
47000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:لذتکشفوماجراجویی

سوفی و کدوحلوایی/ سوفی و 
کدوحلوایی در مدرسه

نویسنده:پتزیتلومیلر/تصویرگر:آنویلزدورف
مترجم:آزادهکامیار

ناشر:پرتقال
هرکتاب:32صفحه/هرکتاب:18000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:تقویتمهارتهایارتباطیو

دوستیابی،آشناییبامراحلرشدگیاه

3

3
شاد شاد در کنار هم/ هیچ کس را در 

دنیا به اندازه ی تو دوست ندارم
نویسنده:یوتاالنگرویتو/تصویرگر:اشتفانیداله

مترجم:معصومهنفیسی
ناشر:میچکا)انتشاراتمبتکران(

هرکتاب:28صفحه/هرکتاب:11000تومان
گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:بهبودرابطهبیناعضایخانواده،کمکبه

ایجادحسامنیتوآرامش

3
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عروس دریایی خوشمزه ی لعنتی
نویسنده:ملیحهشاهرخیجاوید

تصویرگر:مهرنازکافیزارع
ناشر:نردبان)شرکتانتشاراتفنیایران(

24صفحه
15000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:توجهبهحفاظتازمحیطزیست

قایق چارلی
نویسندهوتصویرگر:کیتچیس

مترجم:مریمرئیسی
ناشر:پرتقال
34صفحه
23000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول
دبستان

کاربرد:توجهبهاهمیتکارگروهیوهمکاری

عمو بیشتر و زن عمو بیشتر
نویسنده:زهرهپریرخ

تصویرگر:امیرخجسته
ناشر:انتشاراتسورهمهر

32صفحه
6900تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول
دبستان

کاربرد:آشناییبانسبتهایخانوادگی

قانون های آبکی
نویسنده:زهراجالئیفر

تصویرگر:حمیدرضابهرامی
ناشر:نردبان)شرکتانتشاراتفنیایران(

24صفحه
15000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:تشویقبهصرفهجوییدرمصرفآب

3

3

3

3
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قشنگ ترین لباس دنیا
نویسنده:تهمینهحدادی
تصویرگر:محبوبهیزدانی

ناشر:نردبان)شرکتانتشاراتفنیایران(
24صفحه
15000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:لذتوسرگرمی،بهبودرابطهیکودک

باسالمندان

قفس
نویسنده:یاسمندرستی
تصویرگر:پروانهقسمتی

ناشر:کتابهایشکوفه)امیرکبیر(
20صفحه
8000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:توجهبهمفهومآزادی

قورررک!
نویسنده:رودریگوفولگیرا

تصویرگر:پلیبرناتنه
مترجم:پیامابراهیمی

ناشر:پرتقال
34صفحه/23000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول
دبستان

کاربرد:توجهبهمفهومهویت،پذیرشدیگری

33

3
قورباغه ی بداخالق

نویسندهوتصویرگر:ادویر
مترجم:شیدارنجبر

ناشر:پرتقال
34صفحه/23000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول
دبستان

کاربرد:شناختاحساساتوکمکبهکنترل
خشم

3



23

الکو الک ندارد
)از مجموعه ی قصه های دوستی(

نویسنده:طاهرهایبد
تصویرگر:مرضیهسرمشقی

ناشر:محرابقلم
24صفحه
12000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:ترویجصلحودوستی

لئون نارنجی
نویسنده:جینکالرک

تصویرگر:بریتاتکنتروپ
مترجم:مهرنوشپارسانژاد

ناشر:پرتقال/26صفحه/21000تومان
گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول

دبستان
کاربرد:آشناییباویژگیهایآفتابپرستو

رنگهایمختلف

لطفا از من بترسید
نویسندهوتصویرگر:جارویس

مترجم:مهنازاسدی
ناشر:پرتقال

32صفحه/19000تومان
گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول

دبستان
کاربرد:فکرکردنبهویژگیهایفردی،لذتو

سرگرمی

لیدی اسکارلت و داستان شگفت انگیز 
شیری که پرستار بچه شد

نویسنده:الیزابتدلکاستیو
تصویرگر:استرگارسیا

مترجم:محمدرضاپارساکیش
ناشر:هوپا/232صفحه/25000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان،نوجوانان
کاربرد:کمکبهکودکانتکوالد،بهبودرابطه

بیناعضایخانواده

3

3

3

3
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ما دو تا پیاده ایم
شاعر:حامدمحقق

تصویرگر:مریممحمودیمقدم
ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(

32صفحه
7000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:تقویتنگاهشاعرانهبهدنیایاطراف

ماااا!
نویسنده:دیویدالروشل
تصویرگر:مایکونوتکا

ناشر:پرتقال
35صفحه
23000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول
دبستان

کاربرد:پروشقدرتتخیلوخالقیت

مجموعه  ی دنیای اسرارآمیز یک خفاش شلوارپوش
)یک دوست و یک راسوی خانگی/پسری به نام بت(

نویسنده:الناکی.آرنولد
تصویرگر:چارلزسانتوز

مترجم:بهشتهخادمشریف
ناشر:شهرقلم

هرجلد:21000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان،نوجوانان

کاربرد:کمکبهکودکانتکوالد،آشناییباشرایطکودکاناوتیستیک

33

3
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مجموعه ی فرال ها
)انتقام زبان کالغی/هجوم شیطان/ انتقام 

بیوه ی سفید(

نویسنده:ژاکوبگری
مترجم:محمدقصاع

ناشر:باژ
گروهسنی:نوجوان

کاربرد:ماجراجویی،لذتوسرگرمی

3

مجموعه ی زویی و عینک ایده ساز
)هیوالی کپکی/ عملیات نجات اژدها/ اسب های دریایی/ پرپیشی ها 

در یخبندان/ آخرین دانه ی سحرآمیز/ مهمان غول آسا(

نویسنده:آژیاسیترو
تصویرگر:مریونلیندزی/مترجم:هدانژادحسینیان

ناشر:پرتقال
هرجلد:101صفحه/هرجلد:23000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان

کاربرد:برانگیختنروحیهیپرسشگری،تقویتتفکرحلمسئله

مجموعه ی فیزلبرت استامپ
)پسری که از سیرک فرار کرد/ پسر ریشو(

نویسنده:ای.اف.هرولد
تصویرگر:ساراهورن

مترجم:بهمندارالشفایی
ناشر:هوپا/هرجلد:24000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان
کاربرد:لذتوسرگرمی،ترویجکتابخوانی،

یادآوریاهمیتوارزشدوستی

3

3
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مجموعه ی قصه های زی زی گولو
نویسنده:محمدکاظماخوان

تصویرگر:حمیدهمحبی
ناشر:کتابهایشکوفه)امیرکبیر(

هرجلد:32صفحه
هرجلد:12000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:پرورشقدرتتخیل

مجموعه ی قصه های تصویری از منطق الطیر
)سلطان و پسر ماهیگیر/ سلطان و خارکن/ قصر بی نظیر شاه/ پادشاه نادان و سگش/ خفاشی 

به دنبال خورشید/ شاه در زندان/ یوسف و پیرزن/ مهلتی برای بت پرستی/ کاسه ی مسی چه 
گفت؟/ مرد عابد و ریشش/ سلطان و مرد دانا/ مگس در کندوی عسل(

نویسنده:مژگانشیخی/تصویرگر:نجواعرفانی
ناشر:کتابهایبنفشه)مؤسسهانتشاراتقدیانی(

هرجلد:16صفحه/هرجلد:5000تومان
گروهسنی:کودکاندبستانی

کاربرد:آشناییبامیراثفرهنگیایرانیان،آشناییبامتونکهنفارسی

3

3

مجموعه ی فلین
)فلین و اژدها/ فلین و دزدان دریایی/ فلین در جنگل(

نویسنده:ایرنهولرسهوف
تصویرگر:یانبیرک

مترجم:زینبسرحدی
ناشر:زعفران)کتابهایزعفرانی(

هرجلد:28صفحه/هرجلد:25000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:پرورشقدرتتخیل

3
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مجموعه ی کمیسر کوگل بلیتس
)جوراب قرمز/ نقاب نارنجی/ چندان زرد/ طوطی سبز(

نویسنده:اورزلشفلر
تصویرگر:هانسگربر

مترجمان:فریبافقیهی،زهراساداتمیرهاشمی،سیدامینالدینابطحی
ناشر:کتابچ)چشمه(

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:تقویتتفکرحلمسئله،ایجادروحیهیکنجکاویوجستوجوگری

مجموعه ی چارلی و موشی
)چارلی و موشی و بازیگوشی/ چارلی و موشی و بابابزرگ(

نویسنده:لورلاسنایدر
تصویرگر:امیلیهیوز
مترجم:میتراامیری

ناشر:پرتقال
هرجلد:40صفحه/هرجلد:23000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:تقویتتفکرحلمسئله،بهبودرابطهیکودکباسالمندان

3

3
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هیزم های خیس
نویسنده:کریستینابیکرکالین

مترجم:آناهیتاحضرتی
ناشر:پرتقال
183صفحه
35000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:بهبودمهارتهایارتباطی،آشناییبا
شرایطکودکانبیسرپرست،حفظامیدواری

هیس ببر را بیدار نکنیم!
نویسندهوتصویرگر:بریتاتکنتروپ

مترجم:مهرنوشپارسانژاد
ناشر:پرتقال
26صفحه
18000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول
دبستان

کاربرد:تقویتتفکرحلمسئله

33

مجموعه ی هارپر و ارکستر دیوانه
)چتر سرخ/ سیرک رویاها/ جنگل شب(

نویسنده:کریبورنل
تصویرگر:الراآلناندرسون

مترجم:بیتاابراهیمی
ناشر:هوپا

گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان،
نوجوانان

کاربرد:خیالانگیزی،لذتوسرگرمی

نجات کاغذی
نویسنده:صدیقهمالیی

تصویرگر:فاطمهکریمیان
ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(

24صفحه
7500تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:یادآوریاهمیتمشارکتوکارگروهی

33



29

یکی مثل من
نویسنده:مریمبهرامی

تصویرگر:افسانهصانعی
ناشر:نردبان)شرکتانتشاراتفنیایران(

24صفحه
15000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:ایجادحساسیتنسبتبهحیواناتدر

حالانقراض

فرهنگ اعالم قرآن برای کودکان: 
اشخاص و مکان ها

نویسنده:بهروزرضاییکهریز
تصویرگر:یاسمنثروتیان

ناشر:محرابقلم
200صفحه/70000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان
کاربرد:آشناییبااسامیخاصذکرشدهدر

قرآن

3
4

دین و
علوم انسانی

نام ها 
)فرهنگ اعالم برای بچه های امروز(

پدیدآورندگان:مهنازعسگری،مهدی
ضرغامیان

ناشر:محرابقلم
500صفحه
180000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:دانشافزایی

مالک فکر خود باشید
پدیدآور:نگارزادهختمیمآب
تصویرگر:محمدرضااکبری

ناشر:دیبایه
72صفحه

13500تومان
گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان،

نوجوانان
کاربرد:آشناییبامفهومحقومالکیتبرایده

44
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یک گرفتاری دیگر
نویسندهوتصویرگر:شینسوکهیوشیتکه

مترجم:رضیهیرمندی
ناشر:ماهک)منظومهیخرد(

32صفحه
17000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:تقویتتفکرفلسفی،برانگیختن

روحیهیپرسشگری

مجموعه ی زنان کوچک، رویاهای دور و دراز
)آگاتا کریستی/ ماری کوری/ ایدا الولیس/ فریدا کالو(

پدیدآور:ام.ايزابلسانچزوگارا
تصویرگر:گيفنانگ
مترجم:مریمفیاضی

ناشر:شهرقلم
هرجلد:32صفحه/هرجلد:21000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:آشناییبازندگیزنانموفقدررشتههایمختلف

از این کتاب نترسید
نویسندهوتصویرگر:مونیپورت

مترجم:بنفشهطباطبایی
ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(

104صفحه
8000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:آشناییبااحساسات،تقویت

مهارتهایاجتماعیوارتباطی

4

4

4
علمی و آموزشی
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سالم من زمان هستم )داستان واقعی یک هم سفر(/ سالم من 
زمین هستم )داستان واقعی یک سیاره ی منحصر به فرد(/ سالم 

من ربات هستم )داستان واقعی یک دوست الکترونیکی(/ سالم من 
صفر هستم )داستان واقعی »هیچ«ی که میلیون ها میلیون ارزش دارد(

نویسندهوتصویرگر:لوکانوولی/مترجم:حسینابوالقاسمی
ناشر:کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان

هرجلد:80صفحه/هرجلد:7500تومان
گروهسنی:کودکاندبستانی

کاربرد:آشناییبامفاهیممهمعلمی

4

از ماکارونی های خجالتی تا تخم مرغ های هیجان زده
نویسندگان:مارکنیمروف،جینآنونتسیاتا

تصویرگر:کریستینباتوز
مترجم:ساراوطنآبادی

ناشر:نردبان)شرکتانتشاراتفنیایران(
48صفحه
18000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:آشناییبااحساسات،آشناییباراههایتنظیمهیجان

3



32

رختخواب خیس
نویسنده:هاواردجی.بنت

تصویرگر:اسپیکگریل
مترجم:بهنازکمالی

ناشر:نردبان)شرکتانتشاراتفنیایران(
48صفحه/20000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:مقابلهباشبادراری،افزایشاطالعات

دربارهیبدنانسان

مجموعه ی آشنایی با زیستگاه ها
)دره ی خیزران/ سرزمین گوزن شمالی/ خرس گریزلی/ قاره ی یخی/ ردپایی باالتر از مرز 

جنگل/ زیستگاهی بر فراز ابرها(

نویسندگان:لوئیز.اُ.یانگ،آدریفرگلوش،آنوایتهدنگدا
تصویرگران:پلکراتر،هیگینزباند،دانلد.جیابرهارت،جیمافلر،کریستافورست،لریالمور

مترجم:رؤیارضوانی/ناشر:نردبان)شرکتانتشاراتفنیایران(
هرجلد:28صفحه/هرجلد:15000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:آشناییباجانورانمختلفوزیستگاهآنها

مجموعه ی فرانک انیشتین
)زیپ فضا زمان/ توربو مغز/ کمربند تبدیل/ کیسه ی 

نجات بخش/ انگشتک برقی/ موتور پادماده(

نویسنده:جانسشكا
مترجم:زينبطاهري

ناشر:ایرانبان/هرجلد:32000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان
کاربرد:برانگیختنروحیهیپرسشگریو

کنجکاوی،آشناییبامفاهیمعلمی

3

3

3
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یک دنیا سالم
نویسندهوتصویرگر:برندنونتسل

مترجم:حمیدرضاشکاری
ناشر:پرتقال

44صفحه/23000تومان
گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول

دبستان
کاربرد:آشناییباجانورانمختلفوگونههای

درحالانقراض

3
مجموعه ی آرچی کوچولو

)چرا؟/ بیشتر/ نه/ حاال(

نویسنده:تریسیکوردروی
تصویرگر:تیموارنز

مترجم:آتوساصالحی
ناشر:کتابهایفندق)نشرافق(

هرجلد:32صفحه
گروهسنی:خردسال

کاربرد:بهبودمهارتهایاجتماعیوارتباطی

4
زیر پنج سال

مجموعه ی هولیمو
)من چه قدری هستم؟/ من کجا بازی کنم؟/ یک جای خوب 

کجاست؟/ دوست دارم کجا بروم؟/ چی دوست داری؟(

نویسندهوتصویرگر:زهرهپریرخ
ناشر:نشرتوت

هرجلد:24صفحه
هرجلد:15000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:پرورشتفکرخالق،کمکبهشکلگرفتنگفتوگو

4
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انگشتان پا اسم ندارند
نویسندهوتصویرگر:جینلروی،متیومودت

مترجم:نازنینطلوعی
ناشر:دیبایه
28صفحه
7000تومان

گروهسنی:خردسال
کاربرد:آشناییبااعداد،الفبا،رنگو...

مجموعه ی زندگی این جوری
)احساس خوشمزه/ اشتباه خوشمزه/ ترس های خوشمزه/ 

تفاوت های خوشمزه/ خداحافظی خوشمزه/ هدیه های خوشمزه(

نویسندهوتصویرگر:تادپار
مترجم:سمیراابراهیمی

ناشر:کتابپرنده
هرجلد:24صفحه/هرجلد:14000تومان

گروهسنی:خردسال
کاربرد:شناختاحساساتمختلف،بهبودروابطبادیگران

3

3
بگووو و برووو!

نویسندهوتصویرگر:هروهتولت
مترجم:سودهفتحعلی

ناشر:دیبایه
72صفحه
20000تومان

گروهسنی:خردسال
کاربرد:لذتوسرگرمی،آشناییبامفاهیم

مختلفمثلرنگ،آواوجهت

4



35

برایم شمع روشن کن
نویسنده:مریممحمدخانی

ناشر:افق
204صفحه
15000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:طرحدغدغههاینوجوانان

ایــنبخــشبــهداوریکتابهایــیاختصاص
داردکهاعضایهیئتداورانالکپشــتپرنده،
تألیــفیاترجمهکردهاند.الزمبهذکراســتکه
کتابهــایایــنبخــشدرگروهیجــداداوری
ایــن مترجمــان و نویســندگان و میشــوند
کتابهــابــهدلیلعضویــتدرهیئــتداوران
حــقرایندارنــد.کتابهادرجایزهیســاالنهی
الکپشــتپرندههمشــرکتدادهنمیشوندو

نامزددریافتنشاننخواهندبود.

داوری
کتاب داوران        

1397                 
5

ادبیات

مسافر حکیم آباد
نویسنده:محمودبرآبادی

تصویرگر:وحیدخاتمی
ناشر:بهنشر
176صفحه
20000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:لذتکشفوماجراجویی

پسری که با یوزپلنگ  حرف زد
)از مجموعه ی بهترین نویسندگان ایران(

نویسنده:علیاصغرسیدآبادی
تصویرگر:معصومهاعتبارزاده

ناشر:شهرقلم/18صفحه/22000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:ایجادحساسیتنسبتبه
محیطزیست،معرفییکیازجانوراندرحال

انقراضایران

44



36

برادرم را اینترنتی عوض کردم
نویسنده:جوسیمونز

تصویرگر:ناتانرید
مترجم:فرمهرمنجزی

286صفحه
26000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان
کاربرد:لذتوسرگرمی،بهبودرابطهبین

اعضایخانواده

چه کار می کنی با یک فرصت/ 
چه کار می کنی با یک مشکل 

نویسنده:کوبییامادا/تصویرگر:مییسوم
مترجم:فرمهرمنجزی

ناشر:پرتقال
هرکتاب:36صفحه/هرکتاب:23000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:تشویقکودکانبهفکرکردن،تقویت

پرسشگریوجستجوگری

33

مجموعه ی قصه های دوستی
)چه فکر خوبی مولی/ شبی که خرگوش کوچولو خوابش نمی برد/ کی امشب به 

من شب به خیر می گوید/ نیکی و گرگ های بد گنده/ نیکی و روز بارانی/ نیکی و 
هدیه ی هیجان انگیز تولد/ روزی که مولی پرواز کرد(

نویسندهوتصویرگر:والریگورباچف
مترجم:شیواحریری

ناشر:ناشر:کتابچ)چشمه(/هرجلد:36صفحه
گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:بیانمسائلودغدغههایروزمرهیکودکان

4
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مجموعه ی قصه های دلربا
)سمن بر و حیدربیگ/ جمشید و خورشید(

نویسنده:حدیثلزرغالمی
تصویرگر:بدریدشتپور

ناشر:شهرقلم
هرجلد:10صفحه/هرجلد:25000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:آشناییباافسانههایایرانیدرقالبی

امروزی

مجموعه ی ماجراهای باغ وحش
)بدبوترین روز در باغ وحش/ سردترین روز در باغ وحش/ 

شلوغ ترین روز در باغ وحش(

نویسنده:آلنراسبریجر/تصویرگر:بنکورت
مترجم:فرمهرمنجزی

ناشر:میچکا)انتشاراتمبتکران(
هرجلد:93صفحه/هرجلد:12000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:تشویقبهمسئولیتپذیریوکارگروهی،لذتوسرگرمی

نگرانی های قلمبه ای
نویسندهوتصویرگر:سمزوپاردی

مترجم:نلیمحجوب
ناشر:شورا
36صفحه
10000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:غلبهبرنگرانی،تقویتخودباوری

33

3
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زنانی که تاریخ را ساختند
نویسندهوتصویرگر:کیتپنکرست

مترجم:نلیمحجوب
ناشر:ناریا
36صفحه
30000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:آشناییبازنانموفقوتاثیرگذاردنیایامروز

دانشنامه محیط زیست )جلد اول(
پدیدآورندگان:هنریکمجنونیان،بهرامحسنزادهکیابی،شکوهحاجینصرالله

ناشر:کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان
224صفحه
75000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:آشناییبااصطالحاتزیستمحیطی،دانشافزایی

4
دین و

علوم انسانی

5
علمی و آموزشی



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.
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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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