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5
ادبیات

بچه ی آدم
نویسنده: کالس گوتمن

تصویرگر: دلفین پرت
 مترجم: دینا کلباسی

ناشر: پرتقال
36 صفحه/ 10000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: بهبود رابطه با والدین، تقویت 

اعتمادبه نفس، فکر کردن به توانمندی ها

پاندورا و پرنده
نویسنده و تصویرگر: ویکتوریا ترنبول

 مترجم: آناهیتا حضرتی
ناشر: پرتقال

32 صفحه
15000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: توجه به محیط زیست، توجه به ارزش 

دوستی و مفاهیم انسانی

پسری که با پیراناها شنا کرد
نویسنده: دیوید آلموند

تصویرگر: الیور جفرز
 مترجم: ریحانه جعفری 

ناشر: هوپا
272 صفحه/ 23000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان
کاربرد: تقویت روحیه ی همدلی و اعتماد به 

نفس، آشنایی با مفاهیم اجتماعی

ماجراهای ریگو و رزا
نویسنده: لورنتس پائولی

تصویرگر: کاترین شرر
 مترجم: الهام مقدس

ناشر: ایران بان
128 صفحه

28000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: برانگیختن تفکر انتقادی و تفکر خالق

5

55
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5
یک تکه زمین کوچک

نویسنده: الیزابت لرد
 مترجم: پروین علی پور

ناشر: افق
296 صفحه
29000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: ترویج صلح، آشنایی با سرگذشت 

ساکنان فلسطین

یک شب فاصله
نویسنده: جنیفر اِی نیلسن

 مترجم: عادله قلی پور
ناشر: پرتقال

288 صفحه/ 27000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با روند ساخت دیوار برلین، 
ترویج صلح، طرح مفاهیمی چون عدالت، 

آزادی و ...

5

5
مردی که بطری های اقیانوس را 

باز می کرد
نویسنده: میشل کوئواس

تصویرگر: ارین ای.استد
 مترجم: سارا مطلوب

ناشر: پرتقال
42 صفحه/ 20000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: توجه به ارزش دوستی و تعلق به گروه

الیوت، فیل خال خالی
نویسنده و تصویرگر: مایک کوراتو

 مترجم: آناهیتا حضرتی
ناشر: پرتقال

36 صفحه/ 15000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: پذیرش دیگری و تفاوت ها، تقویت 

اعتمادبه نفس

4
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پس کی می رسیم
نویسنده و تصویرگر: دن سنتت

 مترجم: نیلوفر امن زاده
ناشر: پرتقال

35 صفحه
21000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: نگاه متفاوت به دنیای اطراف و مسیر

پسر آفتاب
نویسنده: لسلی کانر

 مترجم: آناهیتا حضرتی
ناشر: پرتقال
371 صفحه
25000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: توجه به مفهوم خانه و خانواده، طرح 

مفاهیمی چون تغییر، عدالت، صداقت و...

تابستان اردک ماهی
نویسنده: یوتا ریشتر

 مترجم: کتایون سلطانی
ناشر: افق

128 صفحه
10000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آمادگی برای پذیرفتن بیماری نزدیکان، 

توجه به ارزش دوستی

تک خال
نویسنده: پیام ابراهیمی

 تصویرگر: رضا دالوند
ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(

32 صفحه
جلد نرم: 16000 تومان/ جلد سخت: 21000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: تقویت مهارت حل مسئله، به رسمیت 

شناختن تفاوت ها و استعدادهای مختلف

4

4

4

4
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4
راورندوم

نویسنده:
 مترجم: مسعود ملک یاری

ناشر: پرتقال
103 صفحه/ 14000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 
نوجوانان

کاربرد: پرورش تخیل، خالقیت و قدرت 
داستان پردازی

ساکت باشید!
نویسنده و تصویرگر: رایان تی. هیگینز

 مترجم: نیلوفر امن زاده
ناشر: پرتقال

39 صفحه
15000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی، آشنایی با تکنیک 

فاصله گذاری و روند خلق داستان

4

4
چمدان شگفت انگیز هاپو

نویسنده: تریسی کوردروی
تصویرگر: رزالیند بردشاو

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

32 صفحه/ 15500 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: یادآوری ارزش دوستی، برانگیختن تفکر خالق

صورت زخمی
نویسنده: ژان کلود مورلوا

 مترجم: لیال علیخانی
ناشر: محراب قلم

124 صفحه
10000 تومان

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

4



6

قصه ی آنجلینو براون
نویسنده: دیوید آلموند

تصویرگر: آلکس اسمیت
 مترجم: شهال انتظاریان

ناشر: ایران بان
264 صفحه
22000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: نقد نظام آموزشی، پرورش قدرت تخیل

کارآگاه پادی در جنگل بلوط
نویسنده: نوشین شعبانی

 تصویرگر: سام سلماسی
ناشر: مبتکران )کتاب های میچکا(

135 صفحه
18000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: توجه به محیط زیست، تقویت 

مسئولیت پذیری

کی مجسمه های شهر را می دزدد؟
نویسنده: اورسوال ولفل 
 مترجم: کمال بهروز کیا

ناشر: محراب قلم
128 صفحه

13000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 

نوجوانان
کاربرد: لذت و سرگرمی

گرگی که از کتاب بیرون افتاد
نویسنده: تیئری روبرشت

تصویرگر: گریگوار مبیر
مترجم: دینا کلباسی

ناشر: پرتقال
28 صفحه/ 20000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با افسانه های ملل، ترویج 

کتاب خوانی

4

4

4

4
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4
گنجشک استخوانی

نویسنده: زانا فریلون
 مترجم: بهناز پیری

ناشر: پیدایش
300 صفحه

33000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: ترویج صلح، آشنایی با شرایط زندگی 
پناه جویان

مجموعه ی آتیش پاره ی کالس اولی/قانون
)هرگز دوستت را به صندلی نچسبان/ هرگز خرس یک پسر قلدر را کش نرو/ 

هرگز ژاکتت را با یک گربه عوض نکن/ هرگز توی دیگ کمپوت سیب شنا نکن/ 
هرگز با کفش سخنگو راه نرو/ هرگز با یک کدو تنبل فراری مسابقه نده(

نویسنده: کاترین اپلیگت/ تصویرگر: برایان بیگز
 مترجم: فریبا نباتی

ناشر: پیدایش
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: آمادگی برای حضور در محیطی جدید، تقویت مهارت حل مسئله

4

4
گمشده در روز روشن

نویسنده: لیسا گرف
 مترجم: فریده خرمی

ناشر: پیدایش
420 صفحه/ 45000 تومان

گروه سنی: نوجوانان
کاربرد: بهبود رابطه با اعضای خانواده، 

پذیرش در گروه هم ساالن، کنار آمدن با 
مشکالت و سختی ها
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مجموعه ی زیباترین قصه های جهان
)شنل قرمزی و گرگ بدشانس/ 

گیلی کوچولو و شاه( 
نویسنده و تصویرگر: ماریو راموس

 مترجم: شیرین صفایی مولوی
ناشر: ذکر )کتاب های قاصدک(

هر جلد: 24 صفحه/ هر جلد: 4000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: آشنایی با افسانه ها با نگاهی جدید

4
مجموعه ی وقتی ما نیستیم 

)آتشفشان آزمایشگاه/ رئیس آزمایشگاه/
اژدهای آزمایشگاه(

 نویسنده: آویسا شرفی/ تصویرگر: مجتبی حیدرپناه
ناشر: مبتکران )کتاب های میچکا(

هر جلد: 30 صفحه
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: توجه به مفاهیمی چون همدلی و 
مسئولیت، آشنایی با وسایل آزمایشگاه

4

مجموعه ی قصه های دوست داشتنی
)اسکار و مو/گربه ای که تقلید می کرد/ شاید چیزی زیبا/ روز بد خرس کوچولو/ درخت خاطره/ 

اسکار عاشق چه چیزهایی است؟/ نینجا خرگوشه، می خواهی چه کاره شوی برایان؟( 
نویسندگان: بریتا تکنتراپ، هایوین اورام، ایزابل کمپوی, ترزا هاول، جنیفر گری اوسون و...

 مترجمان: مهرنوش پارسانژاد، شیدا رنجبر، رضی هیرمندی، میترا نوحی جهرمی، مژگان کلهر
ناشر: با فرزندان

مجموعه ی کامل: 86000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: برانگیختن تفکر انتقادی، فکر کردن به مفاهیمی چون مرگ، دوستی، اندوه زندگی و...

4
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من صندلی نیستم
نویسنده و تصویرگر: راس بوراک

 مترجم: رضی هیرمندی
ناشر: پرتقال

40 صفحه/ 20000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: تقویت مهارت حل مسئله، توجه به 

مفهوم هویت و خودشناسی

4
هفت چیز مهم

نویسنده: شلی پیرسال
 مترجم: آرزو قلی زاده

ناشر: پرتقال
260 صفحه

22000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: توجه به محیط اطراف و جزئیات، 
برانگیختن تفکر خالق

4

4
یک جور خوشبختی

نویسنده: کلر لگراند
 مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی

ناشر: پیدایش
528 صفحه
40000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: شناخت افسردگی، ارائه ی راه حل برای 

درمان افسردگی، کنار آمدن با جدایی والدین

4
یک چیز سیاه

 نویسنده و تصویرگر: رضا دالوند
ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(

32 صفحه
جلد نرم: 12000 تومان

جلد سخت: 16000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: پرورش درک بصری، پرورش تفکر 
خالق، آشنایی با حیوانات و فضای جنگل
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یک گرگ، یک اردک، یک موش
نویسنده: مک بارنت

تصویرگر: جان کالسن
 مترجم: آناهیتا حضرتی

ناشر: پرتقال
40 صفحه/ 15000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: تقویت مهارت حل مسئله، کمک به طرح 
گفت وگو درباره ی مفاهیمی چون امنیت، ترس و...

4
آدم کوچولوی جدید

نویسنده و تصویرگر: لورن چایلد
 مترجم: محبوبه نجف خانی

ناشر: زعفران )کتاب های زعفرانی(
26 صفحه

24000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: آمادگی برای تولد فرزند جدید در خانواده

3

از الک پشت ها چه خبر؟
نویسنده: روناک ربیعی

 تصویرگر: افروز قلیزاده لداری
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(

24 صفحه
15000 تومان

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

آشنایی با زندگی الک پشت ها

3
اژدهایی که کتاب می خواند

نویسنده: جن کمبل
تصویرگر: کیتی هارنت

 مترجم: میترا امیری
ناشر: پرتقال

32 صفحه
15000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: ترویج کتاب خوانی

3
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اشباح جنگل سوخته
نویسنده: مهدی رجبی

 تصویرگر: محبوبه اسفندیاری
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(

80 صفحه/ 8000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 

نوجوانان
کاربرد: توجه به حفاظت از محیط زیست، 

افزایش آگاهی نسبت به روند نابودی جنگل ها

3
اگر تو نبودی

نویسنده: باب دیلن
تصویرگر: دیوید واکر

 مترجم: فاطمه ابطحی
ناشر: زعفران )کتاب های زعفرانی(

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

دبستان
کاربرد: بهبود رابطه با والدین

3

3
انجمن بازنده ها

نویسنده: اندرو کلمنتس
 مترجم: صبا اسالمی

ناشر: پرتقال
209 صفحه/ 21000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 
نوجوانان

کاربرد: ترویج کتاب خوانی، افزایش مشارکت 
و راه اندازی گروه

3
انجمن یوزهای شریف

نویسنده: حمید اباذری
 تصویرگر: سیامک فرخجسته

ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(
112 صفحه/ 9000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 
نوجوانان

کاربرد: توجه به محیط زیست و حفاظت از 
گونه های در حال انقراض
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آوا در آینه
 نویسنده: فائزه دائمی

ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(
52 صفحه
7000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: کمک به گفت وگو برای طرح مسائلی 

چون تعرض

این که افسانه نیست
نویسنده: ویل مبیت
تصویرگر: فرد بالنت

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

32 صفحه 
24000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: لذت خواندن، تقویت اعتمادبه نفس

بابا و دایناسور
نویسنده: جنیفر چولدنکو

تصویرگر: دن سانتات
 مترجم: نازنین موفق

ناشر: مبتکران )کتاب های میچکا(
32 صفحه/ 15000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: بهبود رابطه با والدین، کنار آمدن با 

ترس های کودکانه

بیهوشی
نویسنده: گردن کرمن

 مترجم: نیلوفر امن زاده
ناشر: پرتقال
248 صفحه
22000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: طرح موضوع قلدری در مدرسه، ایجاد 

تغییر برای کنار آمدن با مشکالت

3

3 3

3
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پروانه تو را می شناسم
نویسنده و تصویرگر: هالی کلر

 مترجم: نگار عجایبی
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(

32 صفحه
5000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: توجه به ارزش دوستی، آشنایی با روند 

دگرگونی کرم ابریشم و تولد پروانه

3

3
توتوله و فضانورد غمگین در 

اسباب بازی فروشی آقای آرواره
نویسنده: سیدنوید سیدعلی اکبر

 تصویرگر: شقایق پورگیو
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(

24 صفحه
15000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: طرح مسئله ی شکار غیرقانونی حیوانات

توی کتاب گیر افتادم
نویسنده: رابرت مانش

تصویرگر: مایکل مارچنکو
 مترجم: شادی فرزین

ناشر: پرتقال
32 صفحه
14000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: ترویج کتاب خوانی، آشنایی با بازآفرینی

3

3
پیرگو و پارتیزان ژلیکو

نویسنده: اندلکا مارتیچ
 مترجم: اختر اعتمادی

ناشر: هوپا
139 صفحه
15000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 
نوجوانان

کاربرد: ترویج صلح، دوستی با حیوانات



14

جنگ مسخره
نویسنده و تصویرگر: اریک بتو

 مترجم: مرجان حجازی فر
ناشر: راز بارش

32 صفحه
15000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: طرح مسئله خشونت، ترویج صلح

جوراب های بوگندو
نویسنده: رابرت مانش

تصویرگر: مایکل مارچنکو
 مترجمان: پروانه فتاحی، عرفان اتابکی

ناشر: پرتقال
32 صفحه
14000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: توجه به نظافت شخصی

چتری برای دو نفر
نویسنده: جاناتان الندن

تصویرگر: اندرو جوینر
 مترجم: سارا عاشوری

ناشر: پرتقال
32 صفحه/ 15000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: تقویت مهارت حل مسئله، توجه به 

ارزش دوستی

خاطرات خون آشام عاشق )2(
نویسنده: فرهاد حسن زاده

 تصویرگر: الله ضیایی
ناشر: چرخ و فلک

71 صفحه/ 10000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 

نوجوانان
کاربرد: لذت و سرگرمی، طرح مسائل 

اجتماعی با نگاهی طنزآمیز

3

3 3

3
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خانواده ی شاد
نویسنده: نیکالی نیکالیویچ نوسف

 مترجم: نرگس اکبرداریان
ناشر: محراب قلم

120 صفحه
10000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: تشویق به صبوری و فعالیت گروهی 

برای رسیدن به نتیجه

3

3
دختری که باال می رفت

نویسنده: رابرت مانش
تصویرگر: مایکل مارچنکو

 مترجم: ناهید معتمدی
ناشر: پرتقال

32 صفحه/ 14000 تومان
گروه سنی: کو دکان سال های اول دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی، توجه به لزوم رعایت 
نکات ایمنی

دعوای دوست های صمیمی
نویسنده: فرانسس ایتانی

تصویرگر: جنوییو دسپر
 مترجم: محبوبه نجف خانی

ناشر: زعفران )کتاب های زعفرانی(
32 صفحه/ 24000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با مفاهیم قهر و آشتی، 

تقویت مهارت حل مسئله

3

3
خرس یا اردک 

نویسنده و تصویرگر: کتی هادسن
 مترجم: محبوبه نجف خانی

ناشر: زعفران )کتاب های زعفرانی(
32 صفحه/ 24000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: خودشناسی، طرح مسئله هویت، 
پذیرش تفاوت ها
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دوست های جون جونی
نویسنده و تصویرگر: جین چپمن

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

28 صفحه
24000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: توجه به ارزش دوستی و لزوم حضور 

دوست در زندگی

روزی که یاد گرفتم عنکبوت ها را 
اهلی کنم

نویسنده: یوتا ریشتر
 مترجم: کتایون سلطانی

ناشر: افق
120 صفحه/ 10000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان
کاربرد: توجه به ارزش های انسانی، طرح مفاهیم 

مختلفی چون تفاوت، تنهایی و...

زمان کاغذی
نویسنده: مالنی کانکلین

 مترجم: فروغ منصور قناعی
ناشر: پرتقال
272 صفحه
24000 تومان

گروه سنی: نوجوانان
کاربرد: کنار آمدن با بیماری نزدیکان، پذیرش 

شرایط و محیط جدید

زیبا و مانا
نویسنده و تصویرگر: نینا نوردال رونه

 مترجم: غالمرضا امامی
ناشر: شرکت انتشارات قلم

36 صفحه
17000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: افزایش درک و سواد بصری، پرورش 

خالقیت

3

3 3

3
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سیرک سیاه
نویسنده: مهدی رجبی
 تصویرگر: غزاله بیگدلو

ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(
32 صفحه

7500 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: توجه به حفاظت از محیط زیست و 
حیوانات در خال انقراض

3

3
شاخه ها در باد، ریشه ها در خاک

نویسنده: مصطفی رحماندوست
 تصویرگر: یگانه یعقوب نژاد

ناشر: نیستان
32 صفحه

29000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: توجه به ارزش دوستی و همراهی

شهر بدون پالستیک
نویسنده: بدری مشهدی

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

73 صفحه/ 8000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 

نوجوانان
کاربرد: آشنایی با اثر مخرب پالستیک بر 

محیط زیست

3

3
سیمرغ پدربزرگ من بود

نویسنده: فاطمه سرمشقی
 تصویرگر: سحر دانشی 

ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(
108 صفحه
9000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 
نوجوانان

کاربرد: توجه به حفاظت از محیط زیست
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فرغولی و از ما بهترون
نویسنده: حمید اباذری

 تصویرگر: مریم طهماسبی
ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(

44 صفحه
14000 تومان )جلد نرم(/ 18000 تومان )جلد سخت(

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: تالش برای بهبود شرایط زندگی خود و 

دیگران، تقویت روحیه ی مسئولیت پذیری

کیو کیو کشتمت!
نویسنده: ماری فرانسین ابر

تصویرگر: ژان لوک ترودل
 مترجم: نیلوفر پارسیوند

ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(
32 صفحه

12000 تومان )جلد نرم(/ 16000 تومان )جلد سخت(
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: ترویج صلح، نمایش زشتی جنگ و خشونت

مجموعه ی آقای ماجیکا
)قطار اشباح/ ناپدید می شود/ بازیگر سیرک می شود/ بازرس مدرسه/ خانم بوفه دار/ 

اردوی مدرسه/ نمایش مدرسه/ توی اینترنت/ قالیچه ی مدرسه/ معلم موسیقی/ 
سرایدار مدرسه/ هفته ی کتاب(

نویسنده: هامفری کارپنتر/ تصویرگر: فرانک راجرز
 مترجمان: مینا مانی قلم، جمال اکرمی، پژمان واسعی، محدثه شبیری، زهره ناطقی

ناشر: محراب قلم
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی

3

3

3
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مجموعه ی پهلوان پشه
)غول بیابونی/ سرزمین دیوها/ دختر شاه فرنگ(

نویسنده: محمدرضا شمس
 تصویرگر: سحر خراسانی

ناشر: افق
هر جلد: 8000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: نگاهی تازه به افسانه های قدیمی

3
مجموعه ی تیتیش شاه

)امپراطور خبیث/ موجودی از کرانک(
نویسنده و تصویرگر: اندی رایلی

 مترجم: ریحانه جعفری
ناشر: ایران بان

هر جلد: 17500 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 

نوجوانان
کاربرد: لذت و سرگرمی

3

3
مجموعه ی جنگولک بازی های جناب تام

)جناب تام گوگولی می شود، جناب تام دوست پیدا می کند، جناب تام یاد می گیرد 
بچه ی خوبی باشد، جناب تام به مریخ می رود، جناب تام صاحب خانه و زندگی 

می شود، جناب تام به ساحل می رود(
نویسنده و تصویرگر: لی هابز

 مترجم: فرناز تبریزی
ناشر: هوپا

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: لذت و سرگرمی، طرح مسائل و مشکالت کودکان
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3
مجموعه ی چگونه با اژدها کنار بیاییم

)قلعه ی پرستار اژدها/ پرستار اژدها پرواز می کند/ پرستار اژدها کارآگاه می شود/ 
پرستار اژدها قهرمان می شود/ جزیره ی پرستار اژدها/ خاطرات پرستار اژدها/ 

شکالت و شیطنت پرستار اژدها/ مهمانی پرستار اژدها(
نویسنده: جاش لیسی

 مترجمان: شیوا شاه محمدی، سید محمدرضا سیدآقا
ناشر: شهر قلم/ هر جلد: 8000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی، بهبود رابطه بین اعضای خانواده

مجموعه ی خرس کتاب
)خرس کتاب/ خرس کتاب در برف(

نویسنده و تصویرگر: کیتی کلمینسون
 مترجم: آناهیتا حضرتی

ناشر: پرتقال
هر جلد: 32 صفحه/ هر جلد: 15000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: ترویج کتاب خوانی، تقویت مهارت حل 
مسئله

3
مجموعه ی دردسرهای شهر روشن
)آدم های معمولی یک طبقه/ چیزهای مهمی 

مثل موسیقی(
نویسنده: مسعود ملک یاری

 مترجم: غزل فتح الهی
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با آداب شهروندی و زندگی 

شهری، آشنایی با مفاهیمی چون آلودگی صوتی

3
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مجموعه ی داستان های زیر آب
)هشت پای گیگیلی/ کوسه خندان/ ماهی بی قرار/ خرچنگ دست وپا چلفتی(

نویسنده و تصویرگر: روت گالووی
 مترجم: علی مولوی

ناشر: چشمه)کتاب چ(
هر جلد: 32 صفحه
هر جلد: 18000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با زندگی حیوانات زیر آب، آشنایی با خصوصیات مختلف

3

مجموعه ی طنز دامی مومیایی
)طلسم موتاکاگارا/ آرامگاه آخناتون/ 

مجسمه ی نگهبان شاباکا/ نقاب سوبک 
نفرو/ الهه ی آسپ آرات(

نویسنده: توسکا منتن
 مترجم: پیمانه قماشچی

ناشر: پیدایش
گروه سنی: نوجوانان

کاربرد: لذت و سرگرمی، ایجاد هیجان

3
مجموعه ی کالریس بین

)خود خودم، کالریس بین/ االن نگاه نکن، 
کالریس بین(

نویسنده: لورن چایلد
مترجم: ساره ارض پیما

ناشر: گاندو
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

کاربرد: تقویت روحیه ی جست وجوگری

3
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3
 Z مجموعه ی مأمور

) مأمور Z با جنگجوی نقابدار روبه رو می شود/ 
مأمور Z ماجراجویی می کند، مأمور Z و 

پنگوئنی از مریخ/ مأمور Z و موزهای قاتل(
 نویسنده: مارک هادون/ مترجم: بیتا ابراهیمی

ناشر: هوپا
مجموعه ی چهار جلدی: 97000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: ایجاد هیجان، ماجراجویی، لذت و سرگرمی

مجموعه ی موش و گربه
)با تشکر از رفیق صمیمی/ پیش به سوی 

استخر/ موشی در مدرسه ی گربه ها(
نویسنده و تصویرگر: راب اسکاتون

مترجم: آناهیتا حضرتی/ ناشر: پرتقال
هر جلد: 32 صفحه/ هر جلد: 14000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: تطابق با محیط جدید، کمک به آشنایی با 

محیط مدرسه، طرح مسائل و دغدغه های کودکانه

3

مجموعه ی عمه خانم و ماجراهای آبکی
)شیلنگ آب فش فشو/ چطور باید یک ماشین را به حمام 

برد/ شیرآب حرف گوش کن(
نویسنده: فرهاد حسن زاده
 تصویرگر: نازنین جمشیدی

ناشر: نردبان)شرکت انتشارات فنی ایران(
هر جلد: 24 صفحه

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: صرفه جویی در مصرف آب

3
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3
مجموعه ی ماجراهای تانتانا

)آن روز صبح که از آسمان گوسفند می بارید/ تانتانا خوب می داند 
چگونه می شود از شر یک کله پوک زبان نفهم راحت شد(

نویسنده: سولماز خواجه وند
 تصویرگر: مهشید راقمی

ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(
هر جلد: 24 صفحه/ هر جلد: 8000 تومان

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

مدرسه ی مردودی ها
نویسنده: زهرا فردشاد
 تصویرگر: پریا لرستانی

ناشر: پیدایش
156 صفحه

23000 تومان
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: پرورش قدرت تخیل و خالقیت

من کی هستم؟
نویسنده و تصویرگر: جسی سیما

 مترجم: آناهیتا حضرتی
ناشر: پرتقال

36 صفحه
15000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: پذیرش تفاوت ها

3 3
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موطال در خانه ی دایناسورها
نویسنده و تصویرگر: مو ویلمس

 مترجم: آرزو قلی زاده
ناشر: پرتقال

35 صفحه/ 15000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان
کاربرد: نگاهی جدید به افسانه ای قدیمی، 

طرح مفهوم اعتماد

نجار شهر هیوالها
نویسنده: فریبا کلهر

 تصویرگر: سارا نارستان
ناشر: کتاب های بنفشه )مؤسسه انتشارات 

قدیانی(
72 صفحه
8000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش تخیل

نقلی خان و دار و دسته اش
نویسنده: فریبا کلهر

 تصویرگر: سارا نارستان
ناشر: کتاب های بنفشه )مؤسسه انتشارات 

قدیانی(
56 صفحه
8000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: تقویت اعتماد به نفس،

3 3

33
هرکول خانم بیست درصدی

 نویسنده: فریبا کلهر
ناشر: افق

320 صفحه
24000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 
نوجوانان

کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش تخیل
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3
هیتی عروسک یکصد ساله

نویسنده: راشل فیلد
 مترجم: محمد قصاع

ناشر: محراب قلم
296 صفحه
24000 تومان

گروه سنی: نوجوانان
کاربرد: لذت وسرگرمی، مرور تاریخ آمریکا

وقتی آتش پاره وارد شهر می شود
نویسنده: کاترینا نانستاد

 مترجم: رقیه بهشتی
ناشر: آفرینگان

198 صفحه
13000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: لذت و سرگرمی، بهبود رابطه با مادربزرگ 

و پدربزرگ، کنار آمدن با اندوه از دست دادن

3

یک روز با آقا موش پستچی
نویسنده و تصویرگر: ماریان دوبو

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

32 صفحه
24800 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: آشنایی با حیوانات مختلف و زندگی آن ها

یک روز مرخصی برای شاهزاده کورا
نویسنده: لورا امی اشلیتس

تصویرگر: برایان فلوکا
 مترجم: نگار عباس پور

ناشر: پرتقال
80 صفحه/ 14000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: بهبود رابطه برای والدین، تالش کردن برای 

ایجاد تغییر، یادآوری اهمیت بازی برای کودکان

3 3
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یک فرار آشغاالنه
نویسنده: پیام ابراهیمی

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

64 صفحه
7000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: آشنایی با اهمیت بازیافت، توجه به 

حفاظت از محیط زیست

اعداد شگفت انگیز در زندگی جانوران
نویسنده: لوال م. شفر

تصویرگر: کریستوفر سیالس نیل
 مترجم: سارا قربانی برزی

ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(
40 صفحه

15000 تومان )جلد نرم(/ 19000 تومان )جلد سخت(
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: آشنایی با زندگی جانوران، دانش افزایی

فیزیک لعنتی، آلیس در سرزمین علوم
نویسنده: کارلو فرابتی

 مترجم: لیال مینایی
ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(

72 صفحه
10000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان
کاربرد: آشنایی با فیزیک و قوانین مختلف آن، آشنایی با دانشمندان مختلف

3

4

4
علمی و آموزشی
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4
مجموعه ی زیست ایران

)جنگل های مانگرو(
نویسنده: اردوان زرندیان

 عکاس: هادی انصاری
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(

56 صفحه/ 28000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان

کاربرد: آشنایی با اکوسیستم ایران، آشنایی با 
جنگل های حرا

مجموعه ی مهارت های خود مراقبتی
)من با هر کسی نمی روم/ من می توانم با صدای بلند بگویم نه/ من که گم نمی شوم/ 

من می توانم قوی باشم/ به من دست نزن(
نویسندگان: الیزابت تسولر، داگمار گایسلر، سوزا آپن راده، ورونیکا فرس

تصویرگران: داگمار گایسلر، میریام کوردس، یولیا گینزباخ
مترجم: منیژه نصیری/ ناشر: پیک ادبیات
 هر جلد: 26 صفحه/ هر جلد: 18000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: مهارت افزایی

3

4
ماکارونی و کوفته قلقلی برای همه

نویسنده: مارلین بارنز
تصویرگر: دبی تیلی

 مترجم: هوشنگ شرقی
ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(

40 صفحه/ 14000 تومان
گروه سنی: آشنایی با مفاهیم ریاضی چون 

محیط و مساحت
کاربرد: کودکان دبستانی
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مجموعه ی سبزاندیشی
)انرژی ها و سوخت های نو/ آثار گرمایشی زمین/ محصوالت ارگانیک مصرف کنیم/ 

آب و صرفه جویی/ بازیافت و باز هم بازیافت(
نویسنده: گروه نویسندگان

 مترجم: عباس زندباف، بهرام معلی
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(
هر جلد: 64 صفحه/ هر جلد: 20000 تومان

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

مجموعه ی گروه سبز
)بازکاهی و بازمصرف/ محیط زیست ما/ مصرف آب/ مصرف انرژی/ آنچه می خوریم(

نویسنده: سالی هیوئیت
 مترجمان: مریم رضازاده، رویا رضوانی، فاطمه باغستانی

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

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان
کاربرد: آشنایی با راهکارهای محافظت از محیط زیست

3

3
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می توانم یک من دیگر بسازم؟
نویسنده و تصویرگر: شینسوکه یوشی تکه

 مترجم: رضی هیرمندی
ناشر: افق

36 صفحه
10000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: خودشناسی، طرح مفهوم هویت

زنان در علم
)50 پیشگام جسور که دنیا را تغییر دادند(
نویسنده و تصویرگر: راشل ایگنوتوفسکی

 مترجم: ماندانا فرهادیان
ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(

128 صفحه/ 48000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، نوجوانان
کاربرد: آشنایی با شخصیت های تأثیرگذار در تاریخ 

علم، تقویت خودباوری

4
5

دین و
علوم انسانی

مجموعه ی من و خواهرم
)درخت دختر/ من و خواهرم دور از هم/ من و خواهرم با هم(

نویسنده و تصویرگر: لوری نیکلز
 مترجم: آناهیتا حضرتی

ناشر: پرتقال
هر جلد: 32 صفحه

هر جلد: 15000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: پذیرفتن عضو جدید در خانواده، بهبود رابطه با خواهر و برادر

4
زیر پنج سال
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3
خوابم نمی آید

نویسنده و تصویرگر: جین چپمن
مترجم: محبوبه نجف خانی

ناشر: زعفران )کتاب های زعفرانی(
28 صفحه/ 24000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: بهبود رابطه با مادربزرگ و پدربزرگ، 
حل مشکالت بی خوابی در کودکان

ماجرای یک روز آفتابی
نویسنده و تصویرگر: لین اسمیت

مترجم: سارا عاشوری
ناشر: پرتقال

32 صفحه
15000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 
دبستان

کاربرد: دقت به جزئیات، توضیح مفهوم نسبیت

4

مجموعه ی من... نیستم 
)من نمی ترسم/ من آماده نیستم/ من خوابم نمی آید/ من کتاب نمی خوانم/ 

من بامزه نیستم(
نویسنده و تصویرگر: جاناتان الن

 مترجم: نیلوفر امن زاده
ناشر: پرتقال

هر جلد: 27 صفحه/ هر جلد: 9000 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: طرح مسائل و مشکالت کودکانه

3
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خوراک زرافه با ساالد الک پشت
نویسنده و تصویرگر: رضا دالوند

ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(
24 صفحه

جلد نرم: 11000 تومان
جلد سخت: 20000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: تقویت درک و سواد بصری، ارائه ی راه حلی برای مشکل 

بدغذایی کودکان

3

3
ادبیات

مجموعه ی قصه های کوچک
نویسنده: الله جعفری

 تصویرگر: ویدا کریمی، آزاده معزی، نیلوفر برومند، سمیه علیپور
ناشر: شهرقلم

هر جلد: 10 صفحه
هر جلد: 4000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: نگاه متفاوت به پدیده های دنیای اطراف، پرورش تخیل و خالقیت



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

معصومه انصاریان، محمود برآبادی، جعفر توزنده جانی، عذرا جوزدانی، شکوه حاجی نصرالله، 
مینا حدادیان، شــیوا حریری، علی اصغر ســیدآبادی، فاطمه زمانی، شــادی خوشکار، گیسو 

فغفوری، 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.


