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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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پکس یعنی صلح
نویسنده: سارا پنی پارکر

مترجم: ریحانه وادیدار
ناشر: آفتابکاران

240 صفحه
29500 تومان

رنگ آتش شماره یک
نویسنده: محمود مزینانی

مترجم: جنی ولنتاین
ناشر: پیدایش

254 صفحه
44000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
رمان نوجوان؛ رمان واقع گرا؛ هنر نقاشی؛ دوستی؛ 

طالق؛ مرگ بر اثر بیماری؛ ارزش های انسانی

5

55

پکس
نویسنده: سارا پنی پارکر

مترجم: نلی محجوب
ناشر: پیدایش

272 صفحه
41000 تومان

مسافر کوچولو
نویسنده: حدیث لزرغالمی

تصویرگر: هدی حدادی
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

24 صفحه | 32000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ پیش از دبستان؛ 
دبستان دوره ی اول؛ کتاب تصویری؛ بحران 

مهاجرت؛ پناهندگان؛ فقدان؛ تخیل؛ مرگ بر اثر 
جنگ؛ بازی زبانی؛ عشق مادر به فرزند

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ رمان نوجوان؛ دوستی 
با حیوانات؛ جدایی از حیوان خانگی؛ کودکان در مناطق جنگی؛ فقدان 

والدین؛ مهارت همدلی؛ کمک به دیگران؛ فرار از خانه؛ صلح
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مجموعه ی افالطون های کوچک
)تماشاخانه ی کوچک هانا آرنت/ مرگ سقراط/ آقای دکارت و 

شیطان فریب کارش(
نویسندگان: ماریون مولر کالر، ژان پل منژن

تصویرگران: کلمانس پله، یان لبقا، فرانسو شوبل
مترجمان: سارا محمدی اردهالی، شیرین کریمی

ناشر: کتاب چ )واحد کودک و نوجوان نشر چشمه(

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ کتاب مصور؛ غیرداستان؛ 
فلسفه؛ افالطون؛ هانا آرنت؛ سقراط؛ دکارت؛ رشد فکری؛ خالقیت

ارنست گوزنی که برای کتاب بزرگ بود
نویسنده و تصویرگر: کترین رینر

مترجم: مسعود ملک یاری
ناشر: پرتقال

30 صفحه
49000 تومان

+3، خواننده ی نوخوان؛ پیش از دبستان؛ کتاب 
واشدنی ــ پاپ آپ؛ کتاب تصویری؛ مهارت حل 

مسئله؛ مشارکت؛ مهارت همدلی؛ مهارت های زندگی

5

44
از من بپرس

نویسنده: برنارد وابر|تصویرگر: سوزی لی
مترجم: میترا نوجی جهرمی

ناشر: گیسا
40 صفحه|38000 تومان

+3؛ خواننده ی نوخوان؛ پیش از دبستان؛ کتاب 
مصور؛ پرسش و پاسخ فلسفی؛ گفت وگو؛ 
روابط والدین با کودکان؛ روابط با طبیعت؛ 

نیازهای کودکان؛ بازی کردن
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آتیکا )دنیای زیرشیروانی(
نویسنده: کیل ورث
مترجم: گیتا گرکانی

ناشر: پریان
392 صفحه

60000 تومان

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

نوآوری؛ خیال پردازی؛ توانایی تصمیم گیری؛ 
ازدواج مجدد والدین؛ خواهران و برادران ناتنی

آشتی و آش تی
نویسنده و تصویرگر: مایکل فورمن

مترجم: طاهره آدینه پور
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

36 صفحه|36000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ 
کتاب تصویری؛ صلح؛ کنش گروهی؛ فقر مالی؛ 

داستان با شخصیت حیوانی؛ مهارت حل مسئله؛ 
کشور همسایه

4

4 4

4

آخرین کتاب قبل از خواب
نویسنده و تصویرگر: نیکال ابیرن

مترجم: محبوبه نجف خانی
ناشر: زعفران )کتاب های زعفرانی(

48 صفحه
42900 تومان

+3؛ پیش  خوان؛ مهدکودک؛ کتاب تصویری؛ 
حیوانات؛ تخیل؛ داستان فانتزی؛ همکاری؛ 

بدخوابی؛ کتاب خوانی؛ قصه گویی

آهای بچه جون
نویسنده و تصویرگر: جرت جی کوروزاسکا

مترجم: نگار عباس پور
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

302 صفحه|35000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
متوسطه دوره ی دوم؛ کمیک استریپ؛ داستان 
واقع گرا؛ زندگینامه ی خودنوشت؛ بدسرپرست؛ 

خودباوری؛ کودکان آسیب دیده
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بازی جنگ
)داستانی افسانه ای از مسابقه ی فوتبال 

جنگ جهانی اول(
نویسنده و تصویرگر: مایکل فورمن

مترجم: طاهره آدینه پور
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

80 صفحه|60000 تومان

+9 ؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
کتاب تصویری؛ داستان واقع گرا؛ جنگ جهانی 

اول؛ صلح؛ کریسمس؛ مرگ بر اثر جنگ

پرواز چانگ آی به ماه
)از مجموعه ی دنیا خانه ی من است(

نویسنده: ماکس لین
تصویرگر: طراوت جاللی فراهانی

مترجم: چنگ ژی مای
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

28 صفحه|20000 تومان

6+ ؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره اول؛ 
کتاب تصویری؛ ادبیات عامه؛ تخیلی؛ فرهنگ ها 

و سنت ها؛ هویت قومی؛ رشد عاطفی

4

4 4

4

پادشاه و ابرباف
نویسنده: مایکل کچپول

تصویرگر: الیسون جی
مترجم: آزاده کامیار

ناشر: پرتقال
32 صفحه

49000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ 
کتاب تصویری؛ داستان فانتزی؛ تخیل؛ مهارت 

حل مسئله؛ خودباوری؛ تفکر خالق

جنگ دکمه ای
نویسنده: اندرو کلمنتس

مترجم: زینب خامه یار
ناشر: پرتقال

171 صفحه
49000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
رمان واقع گرا؛ مدرسه ی جدید؛ ارزش دوستی؛ 

نوآوری؛ پذیرش تفاوت ها؛ روابط گروه همساالن
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چرا جنگ هرگز فکر خوبی نیست
نویسنده: آلیس واکر

تصویرگر: استفنو ویتالی
مترجم: طاهره آدینه پور

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

32000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ کتاب 
تصویری؛ صلح؛ جنگ؛ دیگری؛ مقابله با ظلم؛ مقابله 
با بحران؛ ارزش های انسانی؛ آلودگی محیط زیست

خانه ی خانم قو
نویسنده: مهدی رجبی
تصویرگر: آمنه اربابون

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

32000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ دبستان 
دوره ی دوم؛ کتاب تصویری؛ فانتزی؛ کودکان با 

نیازهای ویژه؛ سندرم داون؛ مهارت همدلی

4

4 4

4

چگونه با یک شبح دوست شویم؟
نویسنده و تصویرگر: ربکا گرین

مترجم: پیام ابراهیمی
ناشر: پرتقال

40 صفحه
49000 تومان

+6؛ مهد کودک؛ پیش خوان؛ کتاب تصویری؛ 
داستان فانتزی؛ دوستی؛ تخیل؛ ترس از 

ناشناخته ها

خرس ماه
نویسنده: مهدی رجبی

ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(
56 صفحه

8000 تومان

9+؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
رمان کودک؛ محیط زیست؛ نجات حیوانات؛ 

حیوان آزاری؛ معلولیت؛ دوستی؛ خانواده؛ تغییر 
رفتار
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خشکسالی
نویسندگان: نیل شوسترمن، جرود شوسترمن

مترجم: آرزو مقدس
ناشر: پرتقال

412 صفحه
89000 تومان

12+؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
رمان نوجوان؛ داستان با شخصیت حیوانی؛ 
مقابله با بحران؛ فاجعه های طبیعی؛ کنش 

گروهی؛ ارزش دوستی؛ ارزش خانواده

دخترک با همه ی پرنده ها دوست بود
نویسنده: زهره پریرخ

تصویرگر: گلرخ محتاج الفضل
ناشر: توت

24 صفحه|20000 تومان

6+؛ خواننده ی نوخوان؛ مهدکودک؛ دبستان 
دوره  ی اول؛ کتاب تصویری؛ داستان های 

حیوانات؛ ارزش دوستی؛ توانایی تصمیم گیری؛ 
دوستی با طبیعت؛ مهارت حل مسئله

4

4 4

4

داستان اسرارآمیز هفت خواهر
)از مجموعه ی دنیا خانه ی من است(

نویسنده: جورجیانا کبیل
تصویرگر: آمنه اربابون

مترجم: ابراهیم عامل محرابی
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

32 صفحه|20000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ 
کتاب تصویری؛ افسانه؛ ادبیات عامه؛ خانواده؛ 

خواهر؛ پوشش و لباس؛ پدر؛ عدالت

زنبوره؛ کجا؟ کجا؟
نویسنده: زهره پریرخ

تصویرگر: سمانه قاسمی
ناشر: توت
24 صفحه

28000 تومان

3+؛ پیش خوان؛ مهدکودک؛ کتاب بازی؛ کتاب 
تصویری؛ داستان های حیوانات؛ ارتباط با طبیعت؛ 
صداهای حیوانات؛ حس کنجکاوی؛ رشد شناختی
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سیمون دوبوار/ جین آستین
)از مجموعه ی زنان کوچک رویاهای دور و نزدیک(

نویسنده: ام. ایزابل سانچز وگارا
تصویرگران: کتی ویلسون، کریستین روسی

مترجمان: مریم فیاضی، حمیده جمالی هنجنی
ناشر: شهر قلم

هر کتاب: 24 صفحه
هر کتاب: 22000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ پیش از دبستان؛ دبستان دوره ی اول؛ کتاب تصویری؛ زندگی نامه؛ افراد 
موفق؛ تاریخ؛ کنش گر حقوق زنان؛ برابری زن و مرد؛ تبعیض جنسیتی؛ خودباوری؛ نویسندگی

فاتحان
نویسنده و تصویرگر: دیوید مکی

مترجم: طاهره آدینه پور
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

32 صفحه|32000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی 
اول؛ کتاب تصویری؛ اختالف؛ صلح؛ جنگ؛ 
دیگری)قومی(؛ روابط دولت و مردم؛ کنش 

گروهی؛ مقابله با ظلم

4 4

4

شیر و پرنده
نویسنده و تصویرگر: ماریان دوبوک

مترجم: زهرا داوری گراغانی
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

72 صفحه
50000 تومان

+3؛ خواننده ی نوخوان؛ مهدکودک؛ دبستان 
دوره ی اول؛ کتاب سخت؛ کتاب تصویری؛ 

تنهایی؛ دیگری؛ جدایی از دوست؛ دوست یابی
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4
گمشدگان

نویسنده: کاترین راندل
مترجم: سینا یوسفی

ناشر: پرتقال
261 صفحه|59000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
رمان نوجوان؛ رمان واقع گرا؛ گم شدن؛ رابطه با 

طبیعت؛ کار گروهی؛ اعتماد به نفس؛ جدایی 
از خانواده

السمور در تپه ی جنیان
)از مجموعه ی دنیا خانه ی من است(

نویسنده: کلر موییرن مورفی|تصویرگر: هاجر مرادی
مترجم: ابراهیم عامل محرابی

ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(
28 صفحه|20000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ کتاب 
تصویری؛ افسانه؛ ادبیات عامه؛ فقر مالی؛ تفاوت؛ 

کم توان جسمی؛ پرورش خالقیت

4

4

4

گوش بزرگ ها و گوش کوچک ها
نویسنده و تصویرگر: دیوید مکی

مترجم: طاهره آدینه پور
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

32 صفحه
23000 تومان

+ 6؛ خواننده ی مستقل؛ پیش  از دبستان؛ 
دبستان دوره ی اول؛ دبستان دوره ی دوم؛ کتاب 

تصویری؛ پذیرش تفاوت ها؛ صلح؛ دوستی؛ 
داستان با شخصیت حیوانی)فیل(

النه ی اردک
نویسنده: جوی کولی
تصویرگر: رابین بلتون

مترجم: طاهره آدینه پور
ناشر: پرنده ی آبی)انتشارات علمی و فرهنگی(

36 صفحه|36000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ پیش از دبستان؛ دبستان 
دوره ی اول؛ کتاب تصویری؛ اختالف؛ صلح؛ جنگ؛ 

گفت وگو؛ دوستی با حیوانات؛ مقابله با ظلم
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مامان جدید من
نویسنده: نیلوفر نیک بنیاد

تصویرگر: مهناز سلیمان نژاد
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

44 صفحه
9000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ 
کتاب تصویری؛ خانواده؛ ازدواج مجدد؛ مهارت 

ارتباط موثر؛ پذیرش؛ مرگ؛ عشق؛ نیازهای 
کودکان

ماه واره: پسری که در فضا به دنیا آمد
نویسنده: نیک لیک

مترجم: بامداد موجانی
ناشر: شهر قلم

600 صفحه
58500 تومان

+12؛ متوسطه دوره ی اول؛ رمان نوجوان؛ داستان 
علمی ــ تخیلی؛ اعتماد به نفس؛ سفر فضایی؛ 

آلودگی محیط زیست؛ سازگاری با محیط جدید؛ 
مقابله با بحران؛ ارزش های انسانی

4

44

مجموعه ی ارنست و سلستین
)جشن دردسرساز/ گرگ بد قصه/ پیک نیک در باران/ عروسک گمشده/ پرستار کوچک(

نویسنده و تصویرگر: گابری یِل ونسان
مترجم: احسان کرم ویسی

ناشر: پرتقال
هر کتاب: 28 صفحه

هر کتاب: 32000 تومان

4+؛ پیش خوان؛ مهدکودک؛ داستان های تصویری؛ داستان های فانتزی حیوانی؛ خرس)ارنست(؛ 
موش)سلستین(؛ تفاوت ها؛ دوستی؛ همدلی
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مجموعه ی الگا
)یک موجود بوگندو اهل 

هیچ کجا/ ما در فضا هستیم(
نویسنده و تصویرگر: آلیس گراول

مترجم: سعیده موسوی
ناشر: گیسا

9+؛ خواننده ی مستقل؛ دوره دوم دبستان؛ 
ادبیات داستانی؛ فانتزی؛  کنش گر اجتماعی؛ 

کنش گر محیط زیست؛ ماجراجویی؛ رشد شناختی

4

مجموعه ی قصه های طنز از تهران 
قدیم

)عروسی شاهانه؛ جشن بزرگانه/ جاسوسی 
در بالن/ مجسمه ی ذات همایونی/ در 

جست وجوی نان/ شناسنامه ای برای االغ/ 
جادوی شکالت و پسربچه ی فراری/ پسرک 
غربتی/ دزدان موزه/ ماشین عروس/ اتول 

خان و پهلوان پنبه(
نویسنده: جمال اکرمی

تصویرگر: فرهاد جمشیدی
ناشر: کتاب نیستان

دوره ی ده جلدی: 179000 تومان

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
متوسطه دوره ی اول؛ داستان نوجوان؛ تاریخی؛ 

داستان با شخصیت انسانی؛ آداب  و رسوم؛ 
شهر؛ تهران

4 4
مجموعه ی کتاب بازها

)آتش ققنوس/ فرار از آلکاتراز(
نویسنده: جنیفر چَمبلیس بِرتمن

مترجم: مانا میثاقی
ناشر: پرتقال

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
رمان نوجوان؛ کتاب خواندن؛ داستان پردازی؛ 

نویسندگی؛ مهارت حل مسئله؛ بازی های 
رقابتی؛ کاوش گری
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مجموعه ی گورشاه
)دختران گمشده/ به سوی قلمروی شاه 

یوناس/ طلسم فرشته ی مرگ(
نویسنده: سیامک گلشیری

ناشر: افق

12+؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره  ی اول؛ 
رمان  نوجوان؛ ادبیات وحشت؛ فرشته ی مرگ؛ 

خواهران و برادران؛ ارتباط)نویسنده با خواننده(؛ 
دختران گمشده

4

4

مجموعه ی نگهبانان گاهول 
)سفر/ اسارت/ نجات/ محاصره(

نویسنده: کاترین لسکی
مترجم: بهنام حاجی زاده

ناشر: هوپا

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
رمان نوجوان؛ رمان فانتزی؛ شجاعت؛ همکاری؛ 

مقابله با ظلم؛ کنش گروهی؛ کمک به دیگران
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مجموعه ی ناخدای هفت دریا
)گنج ناخدا باراکودا/ ناخدا باراکودا آخر دنیا/ 

باراکودا پادشاه مرده ی تورتوگا(
نویسنده: یانوس کامپوس

تصویرگر: مارتا آلتس
مترجم: سعید متین

ناشر: هوپا

12+؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره  ی اول؛ رمان 
نوجوان؛ طنز؛ دزدان دریایی؛ کودکان بی سرپرست؛ 

دختران؛ جست وجوی گنج؛ کتاب؛ کتابخوانی؛ ماجراجویی

4

4
محمدعلی کلی/ استیون هاوکینگ

)از مجموعه ی مردان کوچک رویاهای دور و نزدیک(
نویسنده: ام. ایزابل سانچز وگارا

تصویرگر: بروس مایند
مترجم: حمیده جمالی هنجنی

ناشر: شهر قلم
هر کتاب: 24 صفحه | هر کتاب: 22000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ کتاب تصویری؛ زندگی نامه؛ 
افراد موفق؛ تاریخ؛ تبعیض نژادی؛ بیماری خاص؛ پشتکار؛ دانشمند
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مشکل زرافه ای
نویسنده: جوری جان

تصویرگر: لین اسمیت
مترجم: آناهیتا حضرتی

ناشر: پرتقال
34 صفحه | 49000 تومان

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

پذیرش تفاوت ها؛ خودباوری؛ مهارت حل مسئله؛ 
کمک به دیگران

4

نامه های راپونزل
نویسنده: سارا لویس هولمز

مترجم: شهال انتظاریان
ناشر: پیدایش

192 صفحه
35000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
رمان نوجوان؛ رمان واقع گرا؛ بیماری های روانی؛ 

افسردگی؛ کنش فردی؛ خودباوری؛ نامه نگاری

وقتی مهربانی به صورتت چنگ 
می زند

نویسنده: فاطمه سرمشقی
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

54 صفحه
15000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره  ی 
اول؛ داستان نوجوان؛ داستان کوتاه؛ داستان 

واقع گرا؛ مهارت های ارتباطی؛ تبعیض؛ فقر مالی

44

4
نابانگ نهنگ سوار

)از مجموعه ی دنیا خانه ی من است(
نویسنده: آری نیالنداری

تصویرگر: غزاله بیگدلو
مترجم: مهدی مقیسه

ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(
28 صفحه | 20000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ 
کتاب تصویری؛ افسانه؛ ادبیات عامه؛ پدر؛ دریا؛

دوستی با حیوانات؛ فاجعه های طبیعی )زلزله(
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21 معمای پلیسی
نویسندگان: بِنگت فردریکسون، آندراس پالمر

تصویرگر: الین بونسون
مترجم: نامدار ناصر قصری

ناشر: پریان
112 صفحه|18000 تومان

9+؛ دبستان دوره ی دوم؛ متوسطه دوره ی 
اول؛ مجموعه داستان؛ کتاب مصور؛ داستان 

معمایی؛ تاریخ؛ ماجراجویی؛ مهارت حل مسئله؛ 
تفکر منطقی

افسانه های صحرا
نویسنده: عبدالصالح پاک

تصویرگر: مهسا برومند
ناشر: سروش

136 صفحه
18000 تومان

+ 9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
داستان کوتاه؛ ادبیات عامه؛ ترکمن صحرا؛ قوم 

ترکمن؛ آداب و رسوم؛ فرهنگ ها و سنت ها

33

33

امیلی و مداد جادویی
نویسنده: هانریت بیشونیه

تصویرگر: وینسنت پنوت
مترجم: شیما معلمی

ناشر: شهر قلم
80 صفحه |16000 تومان

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
رمان کودک؛ رمان فانتزی؛ مصور؛ خیال پردازی؛ 

ماجراجویی؛ قصه گویی؛ پرورش خالقیت

اولین کلمه ی هر بچه بابا
مامان همه چیزه

نویسنده: جیمی فلن | تصویرگر: میگل اردونز
مترجم: منصوره مصطفی زاده

ناشر: کتاب پارک
هر کتاب: 24 صفحه | هر کتاب: 25000 تومان

3+؛ پیش خوان؛ مهدکودک؛ کتاب تصویری؛ 
ادبیات داستانی؛ فانتزی؛ ابراز وجود)فردی(؛ 

خانواده؛ مادر؛ پدر؛ پرورش کالمی
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آخرین قایق
نویسنده: لورل اسنایدر
مترجم: راضیه خشنود

ناشر: پرتقال
243 صفحه

56000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
رمان نوجوان؛ رمان فانتزی؛ کنش گروهی؛ 

توانایی تصمیم گیری؛ روابط گروه همساالن؛ 
تنهایی

به بدنت گوش بده
به قلبت گوش بده

نویسنده: گابی گارسیا
تصویرگر: یینگ هوئی تان

مترجم: سپیده بخت
ناشر: مهرسا

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ 
کتاب مصور؛ غیرداستان؛ آموزشی؛ کودکان؛ 

رشد عاطفی؛ شناخت بدن؛ احساسات

بچه غازی که اسب آبی بود
نویسنده: زهرا شاهی

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

36 صفحه
29000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ 
کتاب تصویری؛ فرزندخواندگی؛ ناپدری؛ 

نامادری؛ ارزش خانواده؛ بحران هویت؛ پذیرش 
تفاوت ها

بی سرزمین
نویسنده: کاترین مارش

مترجم: راضیه خشنود
ناشر: پرتقال

356 صفحه |69000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
رمان نوجوان؛ رمان واقع گرا؛ بحران مهاجرت؛ 

پناهندگان؛ مرگ بر اثر جنگ؛ کمک به دیگران؛ 
پذیرش دیگری

3

3

3

3
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پروفسور فوفو
نویسنده: معصومه میرابوطالبی

ناشر: جمکران
190 صفحه

35000 تومان

12+؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
رمان نوجوان؛ ادبیات داستانی؛ فانتزی؛ آلودگی 

آب؛ زباله؛ روابط عاطفی با طبیعت

تابستانی به رنگ اقیانوس
نویسنده: جیلیان مک دان

مترجم: طوبی سلیمانی موحد
ناشر: پرتقال
288 صفحه

59000 تومان

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
متوسطه دوره ی اول؛ رمان نوجوان؛ کنش فردی؛ 
مهارت روابط بین فردی؛ ارزش خانواده؛ روابط با 

سالمندان؛ خودباوری

33

33

تعبیر یک خواب دریایی
نویسنده: لورا اِمی اِشلیتس

مترجم: راضیه خشنود
ناشر: پرتقال

283 صفحه | 59000 تومان

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی 
دوم؛ رمان نوجوان؛ رمان فانتزی؛ شجاعت؛ 

راست گویی؛ فرزندخواندگی؛ جدایی از خانواده؛ 
تنهایی؛ یتیم خانه

تیله های قرمز
نویسنده: روناک ربیعی

تصویرگر: زهرا رسولی
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

28 صفحه |25000 تومان

+ 9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
کتاب تصویری؛ آسیب پذیری؛ پذیرش تفاوت ها؛ 

سرطان خون؛ کودکان با نیازهای ویژه؛ 
مهارت های ارتباط موثر
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داستان های دیکنز
)از مجموعه ی ادبیات خفن(

نویسنده: والری ویلدینگ
تصویرگر: مایکل تیکنر

مترجم: محمود مزینانی
ناشر: پیدایش

256 صفحه | 44000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
زندگی نامه؛ افراد موفق؛ تاریخ؛ داستان با شخصیت 
انسانی؛ نویسندگی؛ کودکان یتیم؛ رمان  کالسیک

دختری در اتاق طبقه ی سوم
نویسنده: مری داونینگ هان

مترجم: مروا باقریان
ناشر: پرتقال

166 صفحه | 49000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی 
اول؛ رمان نوجوان؛ رمان فانتزی؛ شجاعت؛ 

اضطراب جدایی والدین؛ پذیرش مرگ؛ ترس از 
ناشناخته ها؛ تنهایی

دختر خاندان گات و جشن بدتر از 
مرگ/ دختر خاندان گات و شبح موش

نویسنده و تصویرگر: کریس ریدل
مترجم: شبنم سعادت

ناشر: هوپا
هر کتاب: 232 صفحه

هر کتاب: 32000 تومان

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
متوسطه دوره ی اول؛ رمان نوجوان؛ فانتزی؛ کشف 

و جست وجوگری؛ دوستی؛ خانواده؛ پذیرش مرگ

دری که به کجا باز شد
نویسنده: سالی گاردنر

مترجم: فرمهر امیردوست
ناشر: پیدایش

320 صفحه
51000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
متوسطه دوره ی دوم؛ رمان نوجوان؛ رمان فانتزی؛ 
سفر ماجراجویانه؛ سفر در زمان؛ خشونت خانگی

3

3

3

3
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دو ماهی قرمز کوچولو
نویسنده: رزی لمب

مترجم: مینو همدانی زاده
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

44 صفحه
31000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ پیش از دبستان؛ 
دبستان دوره ی اول؛ کتاب تصویری؛ دوستی؛ 

تخیل؛ پرسش و پاسخ فلسفی؛ آشنایی با 
محیط پیرامون

دوران زندگی
نویسنده: حاتم ابتسام

تصویرگر: منصوره محمدی
ناشر: جمکران

12 صفحه
15000 تومان

+6؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی اول؛ 
کتاب مصور؛ داستان؛ دینی؛ امامان؛ شخصیت 

مذهبی؛ امام مهدی)ع(

33

33

دیدار با دادلی
نویسنده: راجر مک گاف | تصویرگر: کریس ریدل

مترجم: حسام سبحانی طهرانی
ناشر: مبتکران)کتاب های میچکا(

28 صفحه | 21000 تومان

+6؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ 
کتاب تصویری؛ علمی-آموزشی؛ خیال پردازی؛ 
آموزش خالقانه؛ علوم؛ تفکر خالق؛ کشف و 

جست وجوگری

سیل و آتش
)از مجموعه ی دنیا خانه ی من است(

نویسنده: جسی هانگ  | تصویرگر: سارا خرامان
مترجم: لیال)رویا( مکتبی فرد

ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(
28 صفحه | 20000 تومان

+ 6؛ خواننده ی مستقل؛ پیش از دبستان؛ دبستان 
دوره ی اول؛ کتاب تصویری؛ ادبیات عامه؛ بحران؛ 

فاجعه های طبیعی)سیل(؛ فداکاری؛ کمک به دیگران
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عشق یعنی چه؟
نویسنده و تصویرگر: جسی سیما

مترجم: آناهیتا حضرتی
ناشر: پرتقال

43 صفحه
49000 تومان

6+ ؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره اول؛ 
کتاب تصویری؛ ادبیات داستانی؛ تخیل؛ 

احساس تعلق؛ تقویت خانواده؛ عشق؛ کشف و 
جست وجوگری

فقط جای تو خالی ست
شاعر: طیبه شامانی

تصویرگر: امین سلیمانی
ناشر: پرنده ی آبی)انتشارات علمی و فرهنگی(

36 صفحه
18000 تومان

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
شعر نوجوان؛ کتاب مصور؛ تصویرسازی ذهنی؛ 

دوران نوجوانی؛ معنویت

فرمول نجات پی
نویسنده: استیسی مک آنُلتی

مترجم: آزاده حسنی
ناشر: پرتقال
288 صفحه

59000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
رمان نوجوان؛ رمان واقع گرا؛ ارزش دوستی؛ 

پذیرش تفاوت ها؛ کودکان خالق؛ مهارت حل 
مسئله؛ اعتمادبه نفس

کاج شیلیایی سرگردان
)از مجموعه ی دنیا خانه ی من است(
نویسنده: اما ولف | مترجم: مریم مصلی

تصویرگر: سمیه صالح شوشتری 
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

28 صفحه | 20000 تومان

+6 ؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ 
کتاب تصویری؛ افسانه؛ دوستی با طبیعت؛ 

ادبیات عامه؛ زمستان؛ ارزش خانواده؛ پدر؛ پسر

3

3

3

3
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ماجراهای دو تا بچه چلمن در یک 
تابستان خیلی معمولی

نویسنده: سولماز خواجه وند
تصویرگر: غزاله بیگدلو

ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(
186 صفحه
9000 تومان

9+؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره دوم؛ 
رمان کودک؛ رمان واقع گرا؛ ابراز وجود)گروهی(؛ 

ارزش های فرهنگی؛ رشد اجتماعی

3

3

مجموعه ی برادران واویال
)حمله ی دماغو؛ زیرپوش به سر و راز زندگی/ تف تفی 
و خوفناک/ بوگندو و خفن/ مومیایی رو بردار و الفرار: 

برادران واویال روی شانس اند(
نویسنده: ماری آماتو | تصویرگر: ایتن النگ

مترجم: مهناز ایلدرمی
ناشر: حوض نقره | هر کتاب: 35000 تومان

9+؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ داستان های 
بلند؛ برادران؛ بازیگوشی؛ ماجراجویی؛ طنز؛ ارزش خانواده
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مجموعه ی آملیا بدلیا
)به مسافرت می رود/ باغ وحش درست می کند/ 

باشگاه درختی می سازد/ ورزشکار می شود(
نویسنده: هرمن پریش | تصویرگر: لین آوریل

مترجم: مژگان کلهر
ناشر: کتاب پرنده

هر کتاب: 144 صفحه | هر کتاب: 35000 تومان

+9 ؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ طنز؛ رمان 
کودک؛ رمان واقع گرا؛ همکاری؛ ماجراجویی؛ داستان با 

شخصیت انسانی؛ اعتماد به نفس

3

3

مجموعه ی تحقیق های آناتول بریستول
)رازها و سفیدپوست ها/ شماره ی 6 بن بست میستر/ گروه بچه های شوخ/ 

دزدی که بازی نیست/ کارت قرمز برای لوکا/ قدرت های خارق العاده ی 
آناتول/ آناتول در برابر آرسن الپن/ جادوگر آفریقایی و آخر معما(

نویسنده: سوفی الروش | مترجم: نیلوفر اکبری
ناشر: شهر قلم | هر کتاب: 25000 تومان

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ رمان کودک؛ کشف و 
جست وجوگری؛ پژوهش های دانش آموزی؛ دوستی؛ تفکر مشارکتی؛ 

مهارت حل مسئله؛ روابط گروه همساالن
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مجموعه ی داستان پیامبران
)عزیز مصر/ پیامبری که پادشاه بود/ دعایی برای باران/ صبر ایوب/ 

نهنگ خدا/ کبوتر کوچولو/ آخرین پیامبر/ فرشته بال صورتی/ پرنده های 
ابراهیم/ عصای موسی/ شتری که بی گناه بود/ فرستاده ی خدا(

نویسنده: ابراهیم حسن بیگی
تصویرگر: حسن عامه کن

ناشر: جمکران
هر کتاب: 16 صفحه | هر کتاب: 6500 تومان

+6؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی اول؛ کتاب مصور؛ پیامبران؛ 
پرورش مذهبی؛ ارزش های اخالقی؛ قرآن؛ تورات؛ انجیل؛ خدا

3
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مجموعه ی دنیای ما
)کار موردعالقه ی من/ خانه ی من/ عشق من/ 

خواهر کوچک من/ عالمت سوال های من(
نویسنده: آسترید دبورد | تصویرگر: پلین مارتن

مترجم: مطهره حیدری
ناشر: پرتقال

هر کتاب: 36 صفحه | هر کتاب: 49000 تومان

+3؛ پیش خوان؛ کتاب تصویری؛ احساس تعلق؛ ارزش 
خانواده؛ گفت و گو؛ پرسش و پاسخ فلسفی؛ ارزش 

خانواده؛ عشق والدین به فرزند؛ خانه

3

مجموعه ی داستان های گرداله
)اژدها گول نمی خورد/ اژدها پادشاه چشمه/ لبخند اژدها/ 

اژدهاک شاه می آید/ اژدها در عروسی(
نویسنده: محمدرضا یوسفی | تصویرگر: زهرا کیقبادی

ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(
هر کتاب: 28 صفحه | هر کتاب: 36000 تومان

6+؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره اول؛ ادبیات داستانی؛ 
فانتزی؛ رشد شناختی؛ شخصیت افسانه ای؛ سفر ماجراجویانه؛ 

فرهنگ ها و سنت ها 

3
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مجموعه ی ماجراهای عزیز دلم
)شب به خیر عزیز دلم/ وقت مدرسه رفتن است عزیز دلم/ دوستت دارم عزیز دلم/ دلم برات تنگ 

شده عزیز دلم/ تو می توانی عزیز دلم/ کریسمس مبارک عزیز دلم/ هالووین مبارک عزیز دلم(
نویسنده: لیز مک کورت | تصویرگر: ساید مور

مترجم: محبوبه نجف خانی
ناشر: زعفران)کتاب های زعفرانی(

هر کتاب: 36 صفحه | هر کتاب: 49900 تومان

+ 3؛ مهدکودک؛ پیش از دبستان؛ جلد سخت؛ کتاب تصویری؛ مهارت های اجتماعی؛ مهارت های ارتباطی؛ 
مدرسه؛ مهارت مدیریت هیجان؛ عشق والدین به فرزند؛ اعتمادبه نفس؛ خواب؛ فرهنگ ها و سنت ها

3

مجموعه ی سفر به جهان واقعیت افزوده
)سفر واقعی به دل توفان/ سفر واقعی به عصر دایناسورها/ سفر واقعی به 

منظومه ی شمسی/ سفر واقعی به دنیای ژوراسیک/ سفر واقعی به مرزهای دانش(
نویسندگان: کارولین رولندز، لیزا مک کارتی، وارن نایش، آنیتا گانری و...

مترجمان: داود لطف هللا، نوید کریم زاده، نیما سالمیان
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(

هر کتاب: 32 صفحه | هر کتاب: 25000 تومان

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ کتاب فعالیت؛ علمی آموزشی؛ سفر خیالی؛ 
زمین شناسی؛ فضا؛ علوم زیستی؛ فناوری

3
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مجموعه ی نازلی و شهرش استانبول
)حشره ی دوست داشتنی من/ رازهای 

آپارتمان فرژ/ قصر سحرآمیز(
نویسنده: نازلی ارای
مترجم: مژده الفت

ناشر: شهر قلم

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
مجموعه داستان فانتزی؛ تخیل؛ رویاپردازی؛ 

خواب دیدن؛ ماجراجویی؛ دوستی؛ کودکان شهری

3

33

مجموعه ی نیایش های کودکانه
)خدای خوب خوب من/ 2 جلد(

شاعر: سیدمحمد مهاجرانی
تصویرگر: نسیم بهاری

ناشر: جمکران
هر کتاب: 12 صفحه | هر کتاب: 4000 تومان

6+؛ خواننده ی نوخوان؛ دبستان دوره ی اول؛ 
ادبیات دینی؛ شعرهای کودکان؛ معنویت؛ 

نیایش های کودکانه؛ خدا

من مترسک نیستم
نویسنده: نسرین نوش امینی

تصویرگر: سحر حق گو
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

28 صفحه
25000 تومان

+3؛ خواننده ی نوخوان؛ مهدکودک؛ کتاب 
تصویری؛ داستان فانتزی؛ تخیل؛ طبیعت؛ 

پذیرش تفاوت ها؛ پرورش خالقیت
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نون خامه ای
نویسنده: مریم بهرامی

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

64 صفحه
20000 تومان

+9؛ خواننده ی مستقل؛ دبستان دوره ی دوم؛ 
رمان کودک؛ خانواده؛ مادر؛ خواهر؛ پرخوری؛ 

چاقی؛ عروسی

هزاران روز خاطره
نویسنده: شنن هیل

مترجم: شروین جوانبخت
ناشر: پرتقال

253 صفحه |56000 تومان

+12؛ خواننده ی مستقل؛ متوسطه دوره ی اول؛ 
رمان نوجوان؛ رمان واقع گرا؛ فرهنگ ها و سنت ها؛ 

عشق؛ کنش فردی؛ کمک به دیگران؛ تبعیض 
جنسیتی

33

نبرد آتش و یخ: گرگ های یخی
نویسنده: ایمی کافمن

مترجم: علی مصلح حیدرزاده
ناشر: پرتقال
280 صفحه

59000 تومان

+12؛ متوسطه دوره ی اول؛ رمان نوجوان؛ 
داستان فانتزی؛ اختالف میان دو گروه؛ تخیل؛ 

خواهر و برادر؛ صلح؛ اعتماد به نفس؛ دوستی؛ 
سازگاری با شرایط جدید

نفس جادویی
نویسنده: هاینز جانیش

تصویرگر: تهمینه حدادی
مترجم: پویا نوری نائینی

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

20000 تومان

+ 6؛ خواننده ی مستقل؛ پیش از دبستان؛ 
دبستان دوره ی اول؛ کتاب تصویری؛ ادبیات 

عامه؛ پرورش حواس؛ جنگل؛ تخیل

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، شکوه حاجی نصرالله، مینا حدادیان، شــــیوا حریری، علی اصغر 
ســیدآبادی، شــادی خوشکار، گیسو فغفوری، نیکو کریمی، رودابه کمالی، نلی محجوب، مریم 

محمدخانی، فرمهر منجزی، فرناز میرحسینی، ربابه میرغیاثی و سیدمهدی یوسفی.

ارزیابی و رده بندی کتاب ها

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

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

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

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