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راهنمای استفاده از این فهرست:

1( معرفی هر کتاب در فهرست شامل سه بخش است:
 امتیاز کتاب؛ 

 مشخصات و شناسنامه ی کتاب؛ 
 واژگان کلیدی.

2( در بخش واژگان کلیدی گروه سنیِ مخاطبان کتاب، نوع و گونه ی کتاب، و 
موضوعاتی که در هر کتاب برجسته هستند، آمده است.

3( برای مشخص کردن مخاطب هر کتاب از سه شیوه ی سِن عددی، کیفیت 
کتاب خوانی و مقطع تحصیلی استفاده شده است. )برای مثال +6 نشان 
می دهد مخاطبان این کتاب باالی شش سال هستند، خواننده ی نوخوان 

یعنی کتاب به کودکانی که تازه خواندن را شروع کرده اند پیشنهاد می شود، 
و دبستان دوره ی اول یعنی کودکانی که سال های اول، دوم و سوم دبستان 

را می گذرانند.(
برای مشخص کردن کیفیت کتاب خوانی از این اصطالحات استفاده شده 

است:
 پیش خوان: کودکانی که خواندن نمی دانند و کتاب باید برایشان 

بلندخوانی شود.
 خواننده ی نوخوان: کودکانی که تازه روان خوانی را شروع کرده اند و 

خودشان می توانند کتاب های کم حجم را بخوانند.
 خواننده ی مستقل: کودکان و نوجوانانی که در مهارت خواندن پیشرفته 

هستند.

4( واژه های کلیدی که بعد از مشخص کردن مخاطب آمده اند، فیزیک و 
مواد سازنده ، ژانر و گونه ی هر کتاب را نشان می دهند. )به طور مثال کتاب 

تصویری؛ کتاب سخت یعنی کتابی که متن و تصویر روایت آن را می سازند و 
در کتاب سازی آن جلد سخت به کار رفته است.(

5( واژگانی که در انتهای واژه های کلیدی آمده اند، موضوعات مهمی را نشان 
می دهند که کتاب درباره ی آن هاست.
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آنتون و یوناتان
)از مجموعه ی کارگاه زندگی(

نویسنده: یاستین گوردر
تصویرگر: آکین دوزاکین
مترجم: مهرداد بازیاری
ناشر: هوپا |40 صفحه

22000 تومان

+6، خواننده ی نوخوان، دبستان دوره ی اول، 
کتاب تصویری، پذیرش مرگ، تفکر فلسفی، 

جدایی، دوستی، تخیل، اسباب بازی

بارلی بادکنک فروش و ژنرال های کوتوله
نویسنده: سیدنوید سیدعلی اکبر

تصویرگر: نرجس محمدی
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

32 صفحه
32000 تومان

+6، پیش خوان، خواننده ی نوخوان، پیش از 
دبستان، دبستان دوره ی اول، کتاب تصویری، 
جنگ، صلح، مسئولیت پذیری، اختالف، کنش 

فردی

55

5
مجموعه ی شاهد عینی

)گرم شدن زمین/ دایناسورها/ پرندگان/ وال ها/ پستانداران/ ماهی ها/ 
دوزیستان/ حشرات/ خزندگان/ جانوران/ جانوران در خطر انقراض(

گروه نویسندگان | مترجم: محمدرضا افضلی
 ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(

هر جلد: 72 صفحه

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی اول، متوسطه ی 
دوره ی دوم، جلد سخت، علمی _ آموزشی، پژوهش، علوم، 

حیات وحش، حفظ محیط  زیست، حیوانات، گونه ها
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تکه هایی که من شدند
نویسنده: رنه واتسون

مترجم: شروین جوانبخت
ناشر: پرتقال
262 صفحه

59000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی اول، 
متوسطه ی دوره ی دوم، رمان نوجوان، ارزش 

دوستی، دختران، کودک طالق، تبعیض نژادی، 
کودک سیاه پوست، فقر مالی، خاص بودن، هویت یابی

5
امیر حمزه صاحبقران و مهتر نسیم عیار

نویسنده: محمدعلی سپانلو
تصویرگر: میترا عبداللهی

ناشر: چاپ و نشر نظر )کتاب خروس(
40 صفحه

20000 تومان

+9، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، 
کتاب تصویری، بازنویسی متون کهن، پیامبران، 

پهلوانی، دوستی، مبارزه

بابا اژدها و پسرش
نویسنده: الکساندر لکروا

تصویرگر: رونن بدل
مترجم: محبوبه نجف  خانی

ناشر: بازی و اندیشه
24 صفحه | 34000 تومان

+6، خواننده ی نوخوان، دبستان دوره ی اول، 
کتاب تصویری، ارتباط خانوادگی، بلوغ عاطفی، 

پسران، پدران، تعصب ، صلح و دوستی

4

4
پرسش ها

)از مجموعه ی کارگاه زندگی(
نویسنده: یاستین گوردر | تصویرگر: آکین دوزاکین

مترجمان: امیر میرزایی, نیما هژیری
ناشران: هوپا، هرمس

72 صفحه | 29000 تومان

+6، پیش خوان، خواننده ی نوخوان، پیش از دبستان، 
دبستان دوره ی اول، کتاب تصویری، سفر درونی، 
تفکر فلسفی، پرسش و پاسخ فلسفی، هویت یابی

4
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جنگجویان رنگین کمان
نویسنده و تصویرگر: جنت ویلسن

مترجم: مریم رضازاده
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(

32 صفحه
25000 تومان

+6، خواننده ی نوخوان، دبستان دوره ی اول، 
کتاب تصویری، محیط زیست، نجات زمین، 

کنش گری، همکاری، توانمندی

4

4

4
جاسوس پنجاپنج

نویسنده: فرحناز عطاریان
ناشر: کتاب های بنفشه )مؤسسه انتشارات 

قدیانی(
232 صفحه

30000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی اول، 
تخیلی، آلودگی محیط زیست،   _ رمان علمی 

همکاری، کمک به دیگران، شخصیت داستانی 
جادویی، کنش گروهی

تا خانه در باران
نویسنده و تصویرگر: باب گراهام

مترجم: سارا خسرونژاد
ناشر: مبتکران )کتاب های میچکا(

32 صفحه
28000 تومان

+3، پیش خوان، خواننده ی نوخوان، 
مهدکودک، پیش از دبستان، کتاب تصویری، 

مادر، بارداری، فرزندان، ترس از تاریکی، 
امیدواری 

چگونه پدر خود را نجات دهیم؟
نویسنده: پیت جانسون | تصویرگر: نایجل بینز

مترجم: فریبا چاوشی
ناشر: هوپا | 652 صفحه

00063 تومان

+9، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، 
رمان تصویری، طنز، دختران و پسران، نیازهای 

عاطفی، مشکالت خانوادگی، جدایی مادر از 
پدر، مسئولیت پذیری

4
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سفرهای سندباد
نویسنده: محمدعلی سپانلو

تصویرگر: عطیه مرکزی
ناشر: چاپ و نشر نظر )کتاب خروس(

28 صفحه
18000 تومان

+9، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی اول، کتاب 
تصویری، ادبیات عامه، متون کهن، بازنویسی، 

سفر ماجراجویانه، کشف و جست وجوگری

خورشید چطور به خانه ی کوکو رسید
نویسنده و تصویرگر: باب گراهام

مترجم: سارا خسرونژاد
ناشر: مبتکران )کتاب های میچکا(

32 صفحه
28000 تومان

+6، پیش خوان، خواننده ی نوخوان، پیش از 
دبستان، دبستان دوره ی اول، کتاب تصویری، 
داستان فانتزی، دوستی با طبیعت، خورشید، 

خواب

4

4

4

4

حوض کوچک، قایق کوچک
نویسنده: احمدرضا احمدی

تصویرگر: سمانه صلواتی
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

28 صفحه
26000 تومان

+9، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، 
کتاب تصویری، تخیل، سفر، ارتباط خانوادگی، 

پدر، رشد خالقیت

دکمه های نقره ای
نویسنده و تصویرگر: باب گراهام

مترجم: سارا خسرونژاد
ناشر: مبتکران )کتاب های میچکا(

32 صفحه
28000 تومان

+6، پیش خوان، خواننده ی نوخوان، پیش از 
دبستان، دبستان دوره ی اول، کتاب تصویری، 

داستان فانتزی، خواهران و برادران، نقاشی
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شاه و ماه
نویسنده: پروین پناهی

تصویرگر: پدرام کازرونی
ناشر: مدرسه

40 صفحه
56000 تومان

+6، پیش خوان،  خواننده ی نوخوان، پیش از 
 دبستان، دبستان دوره ی اول، کتاب تصویری، 

ترس،  نگرانی، اشتباه، اطاعت، خودکامگی

4 4

4

سیمرغ
برگرفته از منطق الطیر عطار نیشابوری

نویسنده: مرجان فوالدوند
تصویرگر: محمد بررنگی

ناشر: مدرسه
104 صفحه | 180000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی 
اول، متوسطه ی دوره ی دوم، کتاب مصور، 

بازنویسی متون کهن، میراث ادبی و فرهنگی، 
رشد فرهنگی، عرفان، سفر قهرمانی

ضحاک ماردوش
نویسنده: آتوسا صالحی

تصویرگر: نوشین صفاخو
ناشر: مدرسه

72 صفحه | 12000 تومان

+9، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، 
متوسطه ی دوره ی اول، کتاب تصویری، بازنویسی 

متون کهن، میراث ادبی و فرهنگی، رشد فرهنگی، 
شاهنامه، ضحاک، فریدون، فرانک

کبوتر و ساعت
نویسنده: احمدرضا احمدی

تصویرگر: نوشین خائفی اشکذری
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

24 صفحه
25000 تومان

+9، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، 
کتاب تصویری، داستان فانتزی، تخیل، تنهایی، 

دوستی با طبیعت

4
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گربه ای که لبخند می زند
نویسنده و تصویرگر: اریک بتو

مترجم: سیامک فرخجسته
ناشر: چاپ و نشر نظر )کتاب خروس(

32 صفحه
12000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، کتاب تصویری، رشد 
عاطفی، احساسات، پرورش خالقیت، آموزش رنگ

گربه های جسور، سرگذشت 
شجاعانه ی پیشی سانان پرشر و شور

نویسنده: کیمبرلی همیلتون
مترجم: خاطره کردکریمی

ناشر: هوپا | 160 صفحه | 45000 تومان

+9، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی 
دوم، داستان تاریخی، مستند  _ اطالعاتی، 

رابطه ی کودکان با حیوانات، پژوهش، کشف و 
جست وجوگری، فرهنگ ها و سنت ها

کچل تنبل و دیو پخمه
)از مجموعه ی قصه هایی از ادبیات شفاهی 

ایران(
بازنویسی: محمدرضا شمس

تصویرگر: فاطمه خسرویان
ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(

32 صفحه | 38000 تومان

+6، خواننده ی نوخوان، دبستان دوره ی اول، 
کتاب تصویری، ادبیات عامه، بازنویسی، میراث 

ادبی و فرهنگی، تغییر رفتار، تنبلی

4

44

4
کوه ها

نویسنده و تصویرگر: آنتونیو الدریلو
مترجم: مهشید نونهالی

ناشر: چاپ و نشر نظر )کتاب خروس(
40 صفحه

60000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، کتاب تصویری، 
دوستی با طبیعت، تفکر خالق، رشد شناختی، 

رشد خالقیت، آموزش شکل
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الالنی دختر دریاهای دور
نویسنده: ارین انترادا کلی

تصویرگر: لیان چو
مترجم: نیلوفر امن زاده

ناشر: پرتقال
295 صفحه | 59000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی  
اول، رمان فانتزی، اعتماد به نفس، سفر 

ماجراجویانه، زلزله، مقابله با خرافات، سازگاری، 
کنش فردی، مرگ نزدیکان، ناپدری

4 4
گلچراغ ماهی قرمز

نویسنده: مریا یزدانی
تصویرگر: آرزو باغ شیخی

ناشر: شهر قلم
24 صفحه

18500 تومان

+9، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، 
کتاب تصویری، آب، قنات، حفاظت محیط  

زیست، فرهنگ ها و سنت ها 

4
ماچوچه و کالغ

)از مجموعه ی قصه هایی از ادبیات شفاهی ایران(
بازنویسی: افسانه شعبان نژاد
تصویرگر: محمدحسین ماتک
ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(

32 صفحه | 38000 تومان

+6، خواننده ی نوخوان، دبستان دوره ی اول، 
کتاب تصویری، ادبیات عامه، بازنویسی، میراث 

ادبی و فرهنگی، کمک به دیگران، همکاری

مجموعه ی دوزخیان
)دروازه(

نویسنده: جان کانلی
مترجم: نسترن فرخ دوست

ناشر: هوپا
256 صفحه | 38000 تومان

+15، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی دوم، 
رمان نوجوان، رمان فانتزی، تخیل، ماجراجویی، 

کنش گری، کنش گروهی، مبارزه با شیاطین

4
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مجموعه ی سرگذشت استعمار
)فاخته ها النه ندارند/ سفر الماس/ به دنبال کادی/ ماجرا هنوز 
تمام نشده/ فارغ التحصیل زندان/ ملکه ی تهیدست/ افطار در 

کلیسا/ گنج های کالت/ جوانه های آتش/ بازی بزرگ(
نویسنده: مهدی میرکیایی

ناشر: مهرک )انتشارات سوره مهر(

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی اول، متوسطه ی 
دوره ی دوم، ادبیات غیرداستانی، دانش اجتماعی، تاریخ معاصر، 

پژوهش گری، پرسش گری

4

4
مجموعه ی داستان های حشره ریزه ها

)مورچولک و چند تا دونه؟/ ملخو با دست اضافه/ من همان 
موریانه ام/ خجالت خوب چیزی نیست/کرمولی عوض می شود/ 
کی دوست نیش نیشو می خواد؟/ سوسکچه که سوسک نیست(

نویسنده: زهرا شاهی | تصویرگر: علی مفاخری
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(
هر جلد: 32 صفحه | هر جلد: 25000 تومان

+6، پیش خوان، خواننده ی نوخوان، پیش از دبستان، دبستان دوره ی 
اول، کتاب تصویری، ارزش های اجتماعی، آداب دوست یابی، آموزش 

مهارت های زندگی، مهارت حل مسئله، پذیرش تفاوت ها، مهارت همدلی
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4
مجموعه ی سورنا

)سورنا و جلیقه ی آتش/ سورنا و تابوت ققنوس/ سورنا و حباب مرگ(
نویسنده: مسلم ناصری

ناشر: افق
مجموعه ی سه جلدی: 130000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی اول، رمان نوجوان، رمان فانتزی، سفر قهرمانی، 
کشف و جست وجوگری، تخیل

4
مجموعه ی شنغولی

)با خوابیدن غول غولی/ با صبحانه ی غول غولی/ با دروغ های غول غولی/ 
با عذرخواهی غول غولی/ با دعواهای غول غولی(

شاعر: حدیث لزرغالمی
تصویرگر: حدیثه قربان

ناشر: شهر قلم
هر جلد: 10 صفحه | هر جلد: 22000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک،کتاب تصویری، شعر خردسال، آموزش مهارت های 
زندگی، راست گویی، خواب، شخصیت فراواقعی، مهارت حل مسئله
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مجموعه ی علوم برای کودکان
)گیاهان زیبا/ نوش جان/ سفر گرده/ آتشفشان های داغ!/ عجب 

موش خرماهایی/ چرخه ی آب/ ستارگان/ مدارهای الکتریکی جریان 
برق/ همه در امان اند/ پرندگان مهاجر/ باران و پیش بینی وضع هوا/ 

دایناسورها/ آبی دریا/ هوش در جانوران/ آیا ببر علف می خورد؟(
گروه نویسندگان
گروه تصویرگران

مترجم: مهناز عسگری
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

هر جلد: 40 صفحه
هر جلد: 25000 تومان

+6، پیش خوان، خواننده ی نوخوان، پیش از دبستان، دبستان دوره ی اول، 
آموزشی، تفکر علمی، پرسش گری، علوم زیستی، جهان علمی  _

4
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مرگ با دستمال توالت
نویسنده: دونا گفارت

مترجم: خاطره کردکریمی
ناشر: هوپا

304 صفحه
42000 تومان

+9، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، 
متوسطه ی دوره ی اول، رمان نوجوان، رمان 

واقع گرا، کودک تک والد، مرگ نزدیکان، فقر مالی، 
ارزش دوستی، کنش گری

4
موش گرسنه

)از مجموعه ی قصه هایی از ادبیات شفاهی ایران(
بازنویسی: افسانه شعبان نژاد

تصویرگر: غزاله بیگدلو
ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(

32 صفحه
38000 تومان

+6، خواننده ی نوخوان، دبستان دوره ی اول، کتاب 
تصویری، ادبیات عامه، بازنویسی، میراث ادبی و 

فرهنگی، ارزش های اخالقی، ارزش های انسانی

4

4
نخودک و دیو کلک

)از مجموعه ی قصه هایی از ادبیات شفاهی ایران(
بازنویسی: اسدهللا شعبانی

تصویرگر: علی بوذری
ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(

32 صفحه | 38000 تومان

+6، خواننده ی نوخوان، دبستان دوره ی اول، کتاب 
تصویری، ادبیات عامه، بازنویسی، شخصیت داستانی 

افسانه ای، میراث ادبی و فرهنگی، کنش فردی

4
نمکی

)از مجموعه ی قصه هایی از ادبیات شفاهی ایران(
بازنویسی: محمدرضا شمس

تصویرگر: زهرا محمدنژاد
ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(

32 صفحه | 38000 تومان

+6، خواننده ی نوخوان، دبستان دوره ی اول، 
کتاب تصویری، ادبیات عامه، بازنویسی، میراث 

ادبی و فرهنگی، تصمیم گیری، مهارت حل مسئله
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4
من اینجا هستم/ چرا من اینجا هستم

)از مجموعه ی کارگاه زندگی(
نویسنده: کنستانسه اوورهبک نیلسن

تصویرگر: آکین دوزاکین
مترجمان: امیر میرزایی، نیما هژیری، منیژه آزادی

ناشر: هوپا
32 صفحه  _ 36 صفحه
هر کتاب: 20000 تومان

+6، پیش خوان، خواننده ی نوخوان، پیش از دبستان، دبستان 
دوره ی اول، کتاب تصویری، تفکر فلسفی، زندگی، پرسش گری

من مرگ هستم/ من زندگی هستم
)از مجموعه ی کارگاه زندگی(
نویسنده: الیزابت هالند الرسن

تصویرگر: مارینه اشنیدر
مترجم: الهه قوامی مقدم

ناشر: هوپا
هر کتاب: 44 صفحه | هر کتاب: 20000 تومان

+6، پیش خوان، خواننده ی نوخوان، پیش از دبستان، دبستان دوره ی 
اول، کتاب تصویری، تفکر فلسفی، زندگی، مرگ، پرسش گری

4
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وایوو
نویسنده: محمد طلوعی

تصویرگر: سحر حق گو
ناشر: کتاب چ )واحد کودک و نوجوان نشر چشمه(

48 صفحه
4000 تومان

+6، پیش خوان، خواننده ی نوخوان، پیش از 
دبستان، دبستان دوره ی اول، کتاب تصویری، 

بازآفرینی، شخصیت داستانی اسطوره ای، 
ارزش های اخالقی، تفکر فلسفی، مسئولیت پذیری

4

آقای قدبلند و موش کوچک
نویسنده: مارا برگمن

تصویر گر: بیرگیتا سیف
مترجم: نگین عربی

ناشر: شهر قلم
32 صفحه | 26000 تومان

+6، پیش خوان، خواننده ی نوخوان، پیش از 
دبستان، دبستان دوره ی اول، کتاب تصویری، 
پذیرش تفاوت ها، همکاری، ارزش های انسانی

آکاتا، جادوگر سفید
نویسنده: ندی اوکورافور

مترجم: امیر احمد کامیار
ناشر: پرتقال
326 صفحه

69000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی 
اول، رمان نوجوان، رمان فانتزی، جادو، دوستی، 

مهاجرت، مدرسه، خودباوری

33

4
هیچ رازی در میان نیست

نویسنده: پِنی جوئلسون
مترجم: شقایق قندهاری

ناشر: ایران بان
292 صفحه

49000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی 
اول، متوسطه ی دوره ی دوم، رمان نوجوان، 

رمان واقع گرا، کودکان با نیازهای ویژه، قتل و 
جنایت، فرزندخواندگی
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اژدها هم سرما می خورد!
نویسنده: ربکا رون

تصویرگر: چالز سنتوسو
مترجم: سمیه حیدری

ناشر: مهرسا
36 صفحه

27000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، پیش از دبستان، 
کتاب تصویری، داستان فانتزی، مسئولیت پذیری، 

مهارت حل مسئله، بیماری جسمی

33

3

اگر پرنده ها برمی گشتند
نویسنده: کارلی سوروزیاک

مترجم: نوشین دیانتی
ناشر: ایران بان

388 صفحه | 65000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی اول، 
متوسطه ی دوره ی دوم، رمان نوجوان، معما، 

ماجراجویی، کشف و جست وجوگری، خانواده، 
خواهران، فضا

اولین روز جوجه اردک
)از مجموعه ی قصه های جوجه تیغی(

نویسنده و تصویرگر: ایل سونگ نا
مترجم: رضا عبدی

ناشر: آبشار
24 صفحه | 35000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، کتاب تصویری، 
آشنایی با حیوانات، فصل ها، رشد شناختی، 

فرزندان حیوانات

ابر قلقلکی
شاعر: شاهده شفیعی

تصویرگر: عاطفه فتوحی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

28 صفحه
10000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، پیش از دبستان، 
شعر کودک، تخیل، رشد زبانی، دوستی با 
طبیعت، رشد خالقیت، تصویرسازی ذهنی

3
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بابابزرگ باحال و نوه های خوشحال
نویسنده: پل مک کارتنی
تصویرگر: کترین درست
مترجم: وحید مهمان نواز

ناشر: شهر قلم
32 صفحه | 38000 تومان

6+، پیش خوان، خواننده ی نوخوان، پیش از 
دبستان، دبستان دوره ی اول، کتاب تصویری، 

تخیل، ارزش خانواده، روابط با سالمندان، 
پدربزرگ و نوه

3
بادبادکم به ابرها تکیه داده

شاعر: مریم هاشم پور
تصویرگر: مهسا هدایتی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
24 صفحه

11000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، پیش از دبستان، 
شعر کودک، تخیل، رشد زبانی، دوستی با 

طبیعت، رشد خالقیت، خیال پردازی

3

به همراه داشتن کاله ضروری است
نویسنده: سایمن فیلیپ
تصویرگر: کیت هیندلی
مترجم: سمیه حیدری

ناشر: مهرسا
32 صفحه | 25000 تومان

+6، پیش خوان، خواننده ی نوخوان، پیش از دبستان، 
دبستان دوره ی اول، کتاب تصویری، داستان فانتزی، 

دوستی، جشن، حیوانات، مهارت حل مسئله

3
بهارستان جامی

)از مجموعه ی قصه های شیرین ایرانی(
نویسنده: سپیده خلیلی
تصویرگر: علیرضا زکاله

ناشر: مهرک )انتشارات سوره مهر(
184 صفحه | 37000 تومان

+12، خواننده  ی مستقل، متوسطه ی دوره ی اول، 
بازنویسی متون کهن، ارزش های انسانی، میراث 

ادبی، هویت فرهنگی، فرهنگ ها و سنت ها

3
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پرنده، بادکنک، خرس
)از مجموعه ی قصه های جوجه تیغی(

نویسنده و تصویرگر: ایل سونگ نا
مترجم: رضا عبدی

ناشر: آبشار
24 صفحه

35000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، کتاب تصویری، 
داستان فانتزی، تعامل، دوستی، همکاری، 

پذیرش تفاوت ها

3
پسر، موش کور، روباه و اسب

نویسنده و تصویرگر: چارلی مکسی
مترجم: احسان کرم ویسی

ناشر: پرتقال
136 صفحه

54000 تومان

+9، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، 
متوسطه ی دوره ی اول، تفکر فلسفی، پرسش گری، 

پرسش و پاسخ فلسفی، ارزش دوستی

33

3

پلک نزن
نویسنده: امی کراوس روزنتال

تصویرگر: دیوید رابرتس
مترجم: مژگان بدریان

ناشر: آفرینگان
56 صفحه

15000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، کتاب تصویری، 
طنز، بدخوابی، نخوابیدن، بازی و سرگرمی، 

رشد شناختی، تمرکز حواس

پهلوان بچه ننه
)4 داستان نوجوان(

نویسنده: اعظم سبحانیان
ناشر: کتاب های بنفشه )مؤسسه انتشارات قدیانی(

104 صفحه
13000 تومان

+9، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، 
داستان کوتاه، طنز، خانواده، رفتار اجتماعی، 

ارزش های انسانی
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تا پایان این فصل تعطیل است
نویسنده: مری داونینگ هان

مترجمان: میالد بابانژاد، الهه مرادی
ناشر: پیدایش

240 صفحه
48000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی دوم، 
رمان نوجوان، رمان واقع گرا، ماجراجویی، ارزش 

دوستی، خشونت  خانگی، کشف و جست وجوگری

3
ترومن، داستان کوشش های الک پشتی

نویسنده: جین ریدی
مترجم: فاطمه حقی ناوند

تصویرگر: لوسی روت کامینز
ناشر: مهرسا

48 صفحه
29000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، کتاب تصویری، 
داستان فانتزی، طنز، حیوان خانگی، دوستی، 

تالش، وابستگی

3

جورج چه چیزی را فراموش کرده؟
نویسنده: کتی وولف
تصویرگر: ریچارد برن
مترجم: پونه شریفی

ناشر: مبتکران)کتاب های میچکا(
28 صفحه

30000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، کتاب تصویری، طنز، 
حواس پرتی، مسئولیت پذیری، مهارت حل مسئله

3
حاال هستم، حاال نیستم

نویسنده و تصویرگر: سیلویا بوراندو
مترجم: گروه پژوهش دیبایه

ناشر: دیبایه
30 صفحه

19000 تومان

+0، پیش خوان، مهدکودک، کتاب تصویری، 
ادبیات غیرداستانی، حیوانات، رشد شناختی، 

تمرکز حواس، پرورش خالقیت

3
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خرگوش برفی، خرگوش بهاری
)از مجموعه ی قصه های جوجه تیغی(

نویسنده و تصویرگر: ایل سونگ نا
مترجم: رضا عبدی

ناشر: آبشار
24 صفحه

35000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، کتاب تصویری، 
آشنایی با حیوانات، فصل ها، سازگاری با 

محیط، خواب زمستانی، مهاجرت حیوانات

خواب نارنجی روباه
نویسنده و تصویرگر: بریتا تکنتروپ

مترجم: محمد همتی
ناشر: پرتقال

28 صفحه
49000 تومان

+6، پیش خوان، پیش از دبستان، دبستان 
دوره ی اول، کتاب تصویری، پذیرش مرگ، 

سالخوردگی، تفکر فلسفی

3

3
دایناسوری مهمان طبقه ی سیزدهم است

نویسنده: وید بردفورد
تصویرگر:کوین هاوکز

مترجم: نگین عربی
ناشر: شهر قلم

36 صفحه
27000 تومان

+6، پیش خوان، پیش از دبستان، کتاب تصویری، 
داستان تخیلی، حیوانات، خواب، سازگاری، هتل داری

3

3
حلزون قهرمان و وال مهربان

نویسنده: جولیا دانالدسون
تصویرگر: اکسل شفلر

مترجم: نگین عربی
ناشر: شهر قلم

32 صفحه
28000 تومان

+6، پیش از دبستان، دبستان دوره ی اول، کتاب 
تصویری، داستان فانتزی، دوستی، سفر دریایی، 

حیوانات، کمک به دیگران
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دلم یه مهمون می خواد
شاعر: محبوبه صمصام شریعت

تصویرگر: هاجر مرادی
ناشر: سروش

20 صفحه
15000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، پیش از دبستان، 
شعر کودک، تخیل، رشد زبانی، دوستی با 

طبیعت، رشد خالقیت، رشد شناختی

33
دزد پیراشکی ها
نویسنده: پدرو ری یرا

تصویرگر: بئا تورمو
مترجم: آزاده رادکیان پور

ناشر: شهر قلم
64 صفحه

18500 تومان

+9، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، 
رمان کودک، طنز، کشف و جست وجوگری، 

ماجراجویی

راز عجیب بچه قورباغه
بچه قورباغه خوابش نمی برد

نویسنده: آنا کانگ | تصویرگر:کریستوفر وایانت
مترجم: هایده کروبی

ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(
هر کتاب: 32 صفحه | هر کتاب: 25000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، پیش از دبستان، 
کتاب تصویری، داستان فانتزی، مهارت حل 

مسئله، خواب، هویت یابی، گفت وگو

3
روباه و سه دختر

شاعر: سید احمد میرزاده
تصویرگر: مژگان سعیدیان

ناشر: مهرک )انتشارات سوره مهر(
16 صفحه

20000 تومان

+6، پیش خوان، خواننده ی نوخوان، پیش از دبستان، 
دبستان دوره ی اول، کتاب تصویری، حفاظت 

محیط زیست، دوستی، تصویرسازی ذهنی، تخیل

3
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شجاع مثل خودت
نویسنده: پت زیتلو میلر | تصویرگر: الیزا ویلر

مترجم: محسن فرهادی
ناشر: مهرسا

36 صفحه | 29000 تومان

+6، پیش خوان، خواننده ی نوخوان، پیش از 
دبستان، سال های اول دبستان، کتاب تصویری، 
غیرداستان، آموزش مهارت های زندگی، پذیرش 

تفاوت ها، سازگاری، خودباوری

زندگی به سبک آنی
نویسنده: کریستین ماهنی

تصویرگر: ربکا کرین
مترجم: آال پاک عقیده

ناشر: پرتقال
240 صفحه

56000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی اول، 
رمان نوجوان، رمان واقع گرا، دوست یابی، سازگاری 

با محیط جدید، مهارت حل مسئله، خانواده

3

33

3
ستاره ی گرگ

نویسنده: روزان پری
تصویرگر: مونیکا آرمینیو

مترجم: زهرا توفیقی
ناشر: پرتقال
184 صفحه

49000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی 
اول، رمان نوجوان، آشنایی با حیوانات، مستند، 

حیات وحش، دوستی با طبیعت، خودباوری

سیاست نامه
)از مجموعه ی قصه های شیرین ایرانی(

نویسنده: زهرا سیادت موسوی
تصویرگر: سارا منادی زاده

ناشر: مهرک )انتشارات سوره مهر(
80 صفحه | 22000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی 
اول، بازنویسی متون کهن، میراث ادبی، هویت 

فرهنگی، تاریخ، فرهنگ ها و سنت ها
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عروس کیه؟ دوماد کیه؟
شاعر: پیوند فرهادی

تصویرگر: مریم یکتافر
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

28 صفحه
11500 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، شعر خردسال، 
تخیل، رشد زبانی، دوستی با طبیعت، رشد 

خالقیت، رشد شناختی

طلسم شهر تاریکی
نویسنده: رضا مرزبان

تصویرگر: نیکزاد نجومی
ناشر: چاپ و نشر نظر )کتاب خروس(

72 صفحه
47000 تومان

+9، خواننده ی مستقل، دوره ی دوم دبستان، 
کتاب تصویری، ادبیات عامه، کشف و 

جست وجوگری، مقابله با ظلم، همکاری، سفر 
ماجراجویانه

عمو نوروز و پیرزن
)از مجموعه ی قصه هایی از ادبیات شفاهی ایران(

بازنویسی: اسدهللا شعبانی
تصویرگر: حمادالدین جوادزاده

ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(
32 صفحه | 38000 تومان

+6، خواننده ی نوخوان، دبستان دوره ی اول، 
کتاب تصویری، ادبیات عامه، بازنویسی، میراث 

ادبی و فرهنگی، فرهنگ ها و سنت ها

3 3

3
قصه ی فیرو

نویسنده: ملیحه شاهرخی جاوید
تصویرگر: مهناز سلیمان نژاد

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

35000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، پیش از دبستان، 
کتاب تصویری، داستان با شخصیت حیوانی، 

دوستی، همکاری، محیط زیست

3
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مجموعه قصه های عروس دریا
)داستان ارومیه/ 2 جلد(

گروه نویسندگان
گروه تصویرگران

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
هر کتاب: 12000 تومان

+9، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، مجموعه 
داستان، داستان کوتاه، حفاظت از محیط زیست، 

خشک سالی، کنش  فردی، کنش گروهی

گیلبرت و دوستانش: دیگه نه مداد و 
نه کتاب!

نویسنده و تصویرگر: دایان دی گروت
مترجم: ریحانه جعفری

ناشر: پرتقال
34 صفحه

49000 تومان

+6، پیش خوان، خواننده ی نوخوان، دبستان 
دوره ی اول، کتاب تصویری، داستان با شخصیت 

حیوانی، مدرسه، خودباوری، دوستی، توانایی ها

3

33

3
مانی و دختران رنگان

نویسنده: اعظم سبحانیان
ناشر: کتاب های بنفشه )مؤسسه انتشارات قدیانی(

120 صفحه
17000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی اول، 
رمان نوجوان، رمان فانتزی، افسانه ی نو، جادو، 

سفر ماجراجویانه، مقابله با ظلم، دیو

ماه می گه، دالی موشه!
شاعر: خاتون حسنی

تصویرگر: سمانه رهبرنیا
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

24 صفحه
10000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، پیش از دبستان، 
شعر کودک، تخیل، رشد زبانی، دوستی با 

طبیعت، رشد خالقیت، خیال پردازی
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مجموعه ی اسرار خانواده ی گری استون
)سه غریبه در شهر(

نویسنده: مارگرت پیترسن هدیکس
تصویرگر: آن لمبلت

مترجم: خورشید رضوانی
ناشر: پرتقال

345 صفحه | 69000 تومان 

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی اول، 
رمان نوجوان، ارزش خانواده، پذیرش تفاوت ها، 

مسئولیت پذیری، ماجراجویی

مجموعه ی اریک فوگلر
)اریک فوگلر و جنایت های شاه سفید(

نویسنده: بئاتریس اوسس
مترجم: کژوان آبهشت

ناشر: هوپا
176 صفحه

30000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی 
اول، رمان نوجوان، رمان پلیسی، ماجراجویی، 

اتکا به خود، استقالل، توانایی تصمیم گیری

مجموعه ی خانواده ی سلطنتی
)المپیک زمستانی/ تعطیالت پردردسر/ قایم موشک بازی سلطنتی(

نویسنده: کریستوف موری | تصویرگر: اورور دمانت
مترجم: مهسا امرآبادی

ناشر: هوپا
هر جلد: 64 صفحه | هر جلد: 36000 تومان

+9، خواننده ی نوخوان، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی اول، دبستان 
دوره ی دوم، رمان کودک، طنز، ارزش خانواده، روابط والدین و کودکان، 

خواهران و برادران

3 3

3
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مجموعه ی دوقلوهای دندان خرگوشی
)سمانی و سمیلی و خرابکاری های بامزه/ 
سمانی و سمیلی و کله پوک های مدرسه/ 

سمانی و سمیلی و دردسرهای تازه(
نویسنده و تصویرگر: سمانه قاسمی

ناشر: هوپا

+6، خواننده ی نوخوان، خواننده ی مستقل، 
دبستان دوره ی اول، رمان تصویری، طنز، تخیل، 

ارزش های اخالقی، خواهران و برادران

3

مجموعه ی داسی دایناسی
)شیر آب شرشری/ پارک دایناسوری/ توپ فوتبال/ غول برفی/ 

قارچ سمی/ موهای جنگلی/ ابر فیلی/ پارچ شیشه ای(
نویسنده: ناصر کشاورز
تصویرگر: غزاله باروتیان

ناشر: هوپا
هر جلد: 28 صفحه

هر جلد: 19000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، کتاب تصویری، شعر خردسال، آموزش 
مهارت های زندگی، پارک، آداب مهمانی رفتن، سالمتی

3
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3
مجموعه ی شعر شباب
آلزایمر، شاعر: طیبه شامانی

ماهی رود توام، شاعر: محمود پوروهاب
بیدمشک ها چه قدر عاشقند، شاعر: مریم زرنشان

ترانه های زلیخا، شاعر: سودابه امینی
تخته سفید دل من، شاعر: علی باباجانی

دریاچه ای در استکان، شاعر: هادی خورشاهیان
بوی بال فرشته می آید، شاعر: افشین عال

عشق با فونت بولد هفتاد، شاعر: سیدعلی کاشفی خوانساری
پرنده بودم، شاعر: مهدیه نظری

به تو می اندیشم، شاعر: جعفر ابراهیمی
اگر درخت ها پای رفتن داشتند، شاعر: کمال شفیعی
شانه ی دورترین مترسک جهان، شاعر: حسین توالیی

تو را دوست دارم، شاعر: جواد محقق
درخت پیراهنش را به باد خواهد داد، شاعر: انسیه موسویان

شب نرم نرم از پشت کوه آمد، شاعر: سیداحمد میرزاده
بیت من خانه نیست، شاعر: شاهین رهنما

صدای پنجره می آید، شاعر: مهدی مرادی
ساز سیمینه رود، شاعر: اسدهللا شعبانی

پروانه ی پنهان، شاعر: مهدی مردانی
باز هم که دیر آمدی، شاعر: عباسعلی سپاهی یونسی

ناشر: گویا

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی اول، متوسطه ی دوره ی 
دوم، شعر نوجوان، خیال پردازی، ارزش میهن، فرهنگ ها و سنت ها، 

معنویت، دوستی با طبیعت
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3
مجموعه ی فه فه زرافه

 )فه فه بیا مامان/ بیا فه فه جون/ فه فه بیا نجاتش بده/ 
فه فه بیا یه عالمه دوست/ فه فه بیا سیرم کن/ فه فه 

بیا زود برمی گردم/  فه فه بیا خوشحالم کن(
نویسنده: الله جعفری | تصویرگر: غزاله بیگدلو

ناشر: پی نما
هر جلد: 16 صفحه | هر جلد: 20000 تومان

+3، پیش خوان، مهد کودک، کتاب تصویری، داستان با 
شخصیت حیوانی، آموزش مهارت های زندگی، مهارت های 

اجتماعی، مهارت های ارتباطی، همدلی

مجموعه ی ماجراجویی های رایلی
)صحرای وحشی استرالیا/ در جست وجوی پاندا/ سفر پرخطر ماهی های 

آزاد/ راز صخره های مرجانی/ خطر در بیشه زارهای آفریقای جنوبی(
نویسندگان: آماندا المری، لورا هورویتس

تصویرگر: سارا مکینتایر، استودیو طراحی اولکوتای
مترجمان: مریم رضا زاده، مریم عربی

ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(
هر جلد: 36 صفحه | هر جلد: 25000 تومان

آموزشی،  +9، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، کتاب تصویری، علمی_
آلودگی محیط زیست، حیوانات، اقلیم های مختلف، مسافرت

3
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مجموعه ی قصه های تصویری از عبید زاکانی
)روزی که جوحا نان و زهر خورد/ روزی که جوحا جادوگر شد/ روزی که 
جوحا گم نشد/ روزی که جوحا هندوانه ی ترشیده ای فروخت/ روزی که 

جوحا می خواست مرده زنده کند/ روزی که جوحا با ماهی کوچکی حرف 
زد/ روزی که جوحا انگشترش را گم شد/ روزی که جوحا به دزدی رفت(

بازنویسی: فریبا کلهر | تصویرگر: فرهاد جمشیدی
ناشر: کتاب های بنفشه )مؤسسه انتشارات قدیانی(

هر جلد: 16 صفحه | هر جلد: 7500 تومان

+9، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، کتاب مصور، طنز، بازنویسی 
متون کهن، میراث ادبی و فرهنگی، رشد فرهنگی، ارزش های اخالقی

3
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مجموعه ی ماجراهای شنگل و منگل و چنگل
)گرگ بدجنس دوست داشتنی/ طوطی روی خرپشته/ 

گوریل ترسناک در راه پله/ کجا را باید سم بزنیم؟(
نویسنده: فرهاد حسن زاده

تصویرگر:  فاطمه خسرویان
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(

هر جلد: 24 صفحه | هر جلد: 25000 تومان

+6، پیش خوان، خواننده ی نوخوان، پیش از دبستان، دبستان 
دوره ی اول، کتاب تصویری، بازآفرینی، آموزش مهارت های 

زندگی، خودباوری، مراقبت از خود، کنش آگاهانه

مجموعه ی نینا و نیم
)دوست نامرئی من/ یک دردسر بزرگ/ فیل ها، طوطی ها و 

یک خرگوش صورتی(
نویسنده: ویسنس توست

تصویرگر: سارا سانچس
مترجم: مریم مصلی

ناشر: هوپا

+9، خواننده ی مستقل، دبستان دوره ی دوم، رمان مصور، داستان 
فانتزی، تخیل، خیال پردازی، دوستی، کشف و جست وجوگری

3

3
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مرگ ناکار
نویسنده: دییردره سولیوان

مترجم: آالله ارجمندی
ناشر: ایران بان

444 صفحه
75000 تومان

+15، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی دوم، 
رمان نوجوان، رمان فانتزی، جادو، ارزش های 

اخالقی، عشق، خواهران، فداکاری

3
یانکا و افسانه ی جنگل سفید

نویسنده: سوفی اندرسون
مترجم: پریا لطیفی خواه

ناشر: پرتقال
363 صفحه

75000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی 
اول، رمان نوجوان، رمان فانتزی، هویت یابی، 

تخیل، کشف و جست وجوگری، سفر 
ماجراجویانه، سفر درونی

3

3

یک خانه از مقوا
شاعر: محمد سرابی

شاعر: سمانه مطلبی
ناشر: مهرک )انتشارات سوره مهر(

36 صفحه
25000 تومان

+3، پیش خوان، مهدکودک، پیش از دبستان، 
شعر کودک، تخیل، رشد زبانی، دوستی با 

طبیعت، رشد خالقیت
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میراث ادبیات کودک و نوجوان
برخی نویسندگان، تصویرگران، ناشران و برخی 

کتاب  ها برای ادبیات کودک و نوجوان ایران 
ارزشمند هستند. برخی از این کتاب ها را چند 

نسل خوانده اند و این آثار موجب برقراری ارتباط 
بین نسلی شده اند. یکی از این نویسندگان 

یاستین گاردر است که نشر هوپا با همکاری 
نشر هرمس آثار او را با خرید حق انتشار، دوباره 

منتشر کرده است. این کتاب ها به تشخیص 
گروه داوری الک پشت پرنده در این بخش بدون 

امتیاز معرفی می شوند.

دنیای سوفی
نویسنده: یاستین گاردر
مترجم: مهرداد بازیاری

ناشر: هوپا، هرمس
626 صفحه

120000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی 
اول، متوسطه ی دوره ی دوم، رمان نوجوان، 

تاریخ فلسفه، تفکر فلسفی، پرسش و پاسخ 
فلسفی

دختر پرتقال
نویسنده: یاستین گاردر
مترجم: مهرداد بازیاری

ناشر: هوپا، هرمس
192 صفحه

38000 تومان

+12، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی 
اول، متوسطه ی دوره ی دوم، رمان نوجوان، مرگ 

بر اثر بیماری، فقدان نزدیکان، تفکر فلسفی

راز فال ورق
نویسنده: یاستین گاردر
مترجم: مهرداد بازیاری

ناشر: هوپا، هرمس
384 صفحه

57000 تومان

+15، خواننده ی مستقل، متوسطه ی دوره ی 
دوم، رمان نوجوان، ارزش خانواده، هویت یابی، 

سفر ماجراجویانه، تفکر فلسفی



33

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، شــکوه حاجی نصرالله، مینا حدادیان، شــیوا حریری، شــادی 
خوشکار، علی اصغر سیدآبادی، گیسو فغفوری ، نلی محجوب، مریم محمدخانی، فرمهر منجزی، 

فرناز میرحسینی، رویا 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. 
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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.


