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6
ادبیات

جنگل برای همه
ایده پرداز و تصویرگر: نازنین عباسی

طراح و سازنده اوریگامی: علیرضا عالءالدینی
عکاس: بهداد شیرمحمدی

ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(/ 48 صفحه
جلد سخت: 26000 تومان/ جلد نرم: 21000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: توجه به محیط زیست، آشنایی با 
اوریگامی، پرورش تخیل 

این کتاب پر از اشتباه است
نویسنده و تصویرگر: کورینا لویکن

مترجم: شبنم حیدری پور
ناشر: پرتقال

51 صفحه
21000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: پذیرش تفاوت ها، تقویت روحیه ی 

جست وجوگری و تفکر حل مسأله

پرندگان
نویسنده و تصویرگر: جرمانو زولو/ آلبرتین

مترجم: کوروش عاکف
ناشر: کودکان

68 صفحه
 40000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: نگاه متفاوت به دنیای اطراف، تقویت 

سواد بصری

دشمن
نویسنده: دیوید کالی
تصویرگر: سرژ بلوک

مترجم: رضی هیرمندی
ناشر: چشمه )کتاب چ(

60 صفحه
35000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: ترویج صلح و همدلی

5

55
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5
سنگریزه های بدون اسم

)از مجموعه ی بهترین نویسندگان ایران(

نویسنده: سیدنوید سیدعلی اکبر
تصویرگر: غزاله بیگدلو

ناشر: شهر قلم
26 صفحه/ 22000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: ایجاد کنجکاوی و سؤال، تقویت 

روحیه ی کشف و جست وجوگری

5
قبرستان عمودی

)از مجموعه ی دروازه ی مردگان(

نویسنده: حمیدرضا شاه آبادی
ناشر: افق

242 صفحه/ 35000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با وضعیت کودکان کار در 
دوره ی قاجار، ایجاد حساسیت نسبت به 

مسائل اجتماعی

بردیا و گوالخ ها
شاهزاده ی شنل تشتکی

پیشگوی چشم نقره ای/ هیوالی کلمه خوار

نویسنده: مهدی رجبی
تصویرگر: مریم محمودی مقدم

ناشر: افق/ مجموعه ی سه جلدی: 56000 تومان
گروه سنی: سال های آخر دبستان، نوجوانان

کاربرد: تقویت اعتمادبه نفس، یادآوری اهمیت کتاب خوانی، 
توجه به توانایی های کودکان با نیازهای ویژه

54
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امانت بگیرها
نویسنده: مري نورتن

مترجم: فرزانه سالمي
ناشر: شهر قلم

188 صفحه
29000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش تخیل

بغلم کن
نویسنده و تصویرگر: سیمونا چیرائولو

مترجم: رامتین فرزاد
ناشر: زعفران )کتاب های زعفرانی(

32 صفحه/ 36000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان 
کاربرد: به تصویر کشیدن نیاز به دوست داشته 

شدن، بهبود رابطه با اطرافیان 

پسرک و جادوی مری پاپینز
نویسنده: الخاندرو پالوماس

مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی
ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(

200 صفحه
22000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با چند صدایی، کمک به التیام رنج 

از دست دادن

4

4

4

من پنیرم
نویسنده: رابرت کورمیر
مترجم: رویا زنده بودی

ناشر: آفرینگان
248 صفحه
17000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: تجربه ی فضایی متفاوت، برانگیختن 

روحیه ی پرسش گری

5
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4
در جست وجوی ورمیر

نویسنده: بلو بیلیت
مترجم: آرزو احمی

ناشر: پرتقال
225 صفحه/ 23000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با آثار یوهانس ورمیر 

نقاش، باال رفتن دقت، برانگیختن روحیه ی 
پرسش گری

دوستم باش
نویسنده و تصویرگر: سالینا یون

مترجم: معصومه نفیسی
ناشر: زعفران)کتاب های زعفرانی(

36 صفحه
36000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: پذیرش تفاوت ها، یادآوری ارزش و 

اهمیت دوستی

4

4
دختری به نام الک پشت/ 

لوبیای قهرمان
نویسنده: جنیفر اِل. هالم
مترجم: عطیه الحسینی

ناشر: پرتقال/ هر کتاب: 20000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 

نوجوانان
کاربرد: تقویت کنش گری، آشنایی با فرهنگ های 

متفاوت

رستم کوی فردوسی
)از مجموعه ی بهترین نویسندگان ایران(

نویسنده و تصویرگر: نورالدين زرين كلک
ناشر: شهر قلم

32 صفحه
22000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با میراث ادبی ایران، تقویت 

درک و سواد بصری

4
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کبوتر باشی و زرافه های پرنده
نویسنده: مسعود ملک یاری

تصویرگر: مجید فخار زواره
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(

26 صفحه
4000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: توجه به محیط زیست و جانوران

مدرسه ی ترس
نویسنده: گیتی دانشوری

تصویرگر: کری گیفورد
مترجم: سپیده شهیدی

ناشر: ماهک )منظومه ی خرد(
280 صفحه/ 18000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان، نوجوان
کاربرد: کنار آمدن با ترس ها، تقویت اعتمادبه نفس

مجموعه ی الفی
)الفی و شکار اژدها/ جوراب های بوگندوی الفی/ الفی و سوپر مارکت باغ وحش/ 

الفی و دزدان دریایی/ الفی در مدرسه ی آدم فضایی ها/ الفی دایناسور می کارد(

نویسنده: کریل هارت/ تصویرگر: اد ایوز/ مترجم: مریم رزاقی
ناشر: زعفران  )کتاب های زعفرانی(

هر جلد: 32 صفحه/ هر جلد: 24000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش قدرت تخیل و خالقیت

4

4

4
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مامان و بابای کوچولو
)از مجموعه ی بهترین نویسندگان ایران(

نویسنده: سوسن طاقدیس
تصویرگر: منصوره حسینی

ناشر: شهر قلم
24 صفحه

22000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: بهبود رابطه با والدین

4

44
مینا سان تلمو و موزه ی نفرین شده: 

داستانی پلیسی درباره ی هنر مدرن
نویسنده: خابیر مارتینس

مترجم: رضا اسکندری
ناشر: هوپا

476 صفحه/ 32000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با تاریخ هنر، تقویت روحیه ی 
جست وجوگری

4
ماهنی

)از مجموعه ی بهترین نویسندگان ایران(

نویسنده: عذرا جوزدانی
تصویرگر: ماهنی تذهیبی

ناشر: شهر قلم
26 صفحه

22000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: طرح مسائل و دغدغه های کودکان

مالله و مداد جادویی
نویسنده: مالله یوسف  زی

تصویرگر: کراسکوئت
مترجم: شبنم حیدری پور

ناشر: پرتقال
40 صفحه/ 23000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: آشنایی با زندگی مالله یوسف  زی و 

شرایط تحصیل کودکان در پاکستان
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نفری یک قاچ کیک تولد
نویسنده: زهرا شاهی

تصویرگر: فاطمه نخعی
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

28 صفحه
7500 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: تقویت روحیه ی همدلی

آدم آهنی دست بیلچه ای
نویسنده: زهرا ابراهیمی خیبر

تصویرگر: سارا خرامان
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

24 صفحه
7500 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: توجه به کودکان با نیازهای ویژه، تقویت 

اعتمادبه نفس

43

آقای موش کور خانه نیست
نویسنده: مهسا لزگی

تصویرگر: حمیده خسرویان
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

28 صفحه
6500 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: توجه به اطرافیان، لذت و سرگرمی

3
آن سوی آبی بی کران 

نویسنده: الرن ولک
مترجم: شبنم حاتمی

ناشر: پرتقال
292 صفحه

39000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: توجه به مسأله ی هویت و مفهوم خانواده

3
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اشباح جنگلی
نویسنده: پیام ابراهیمی

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

44 صفحه
14000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: توجه به حفظ محیط زیست

3
اّما 

نویسنده: زهرا ابراهیمی خیبر
تصویرگر: سارا خرامان

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

7500 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: توجه به کودکان با نیازهای ویژه، تقویت 
اعتمادبه نفس

3

این تبر اجق وجق
شاعر: زهرا موسوی

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

24 صفحه
15000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: ایجاد حساسیت نسبت به تخریب 

جنگل ها و درختان

3
با احتیاط باز کنید، خطر گازگرفتگی!

نویسنده و تصویرگر: نیک براملی
مترجم: آناهیتا حضرتی

ناشر: پرتقال
31 صفحه

20000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی

3
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3
بئاتریس سر و ته می شود/

بئاتریس مامور مخفی عملیات 
سر و ته

نویسنده و تصویرگر: شلی یوهانس
مترجم: زهرا ساعدی

ناشر: پرتقال
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش خالقیت، 
تقویت اعتمادبه نفس

3
پولیچو ترسناکه

)از مجموعه ی بهترین نویسندگان ایران(
نویسنده: الله جعفری

تصویرگر: ایلگار رحیمی
ناشر: شهر قلم

20 صفحه/ 22000 تومان
گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول 

دبستان 
کاربرد: تقویت شجاعت و اعتمادبه نفس

تفنگ اهلی
نویسنده: مسعود ملک یاری

تصویرگر: سحر دانشی
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(

56 صفحه
7000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: توجه به حفظ محیط زیست، بهبود 

رابطه با اطرافیان

3
جواب ها از کجا می آیند؟

نویسنده: کیت مسنر
مترجم: صبا اسالمی

ناشر: پرتقال
248 صفحه
21000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: طرح دغدغه ها و مسائل نوجوانان، 

تقویت کنش گری

3
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خرس تنبل
)از مجموعه ی بهترین نویسندگان ایران(

نویسنده: جعفر ابراهیمی )شاهد(
تصویرگر: علی خدایی

ناشر: شهر قلم
18 صفحه/ 22000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: تقویت درک و سواد بصری، لذت و 

سرگرمی

3
درخت آرزو

نویسنده: کاترین اپلگیت
مترجم: آناهیتا حضرتی

ناشر: پرتقال
180 صفحه/ 35000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 
نوجوانان

کاربرد: تقویت روحیه همدلی، توجه به 
وضعیت مهاجران، پرورش تخیل

3

راز سر به مهر شهرنواز
نویسنده: معصومه یزدانی

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

9000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با اساطیر ایرانی

3
رمز چینوت

نویسنده: معصومه یزدانی
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

99 صفحه
9000 تومان

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با اساطیر ایرانی

3
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3
ژاکت

نویسنده: اندرو کلمنتس
مترجمان: افسانه سلیمانی مختاری، مرجان 

ظریف صنایعی
ناشر: مدرسه

80 صفحه/ 15000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: توجه به مفاهیم اجتماعی چون 
تبعیض نژادی و فاصله طبقاتی

3
سرقت مصلحانه و چند داستان دیگر

گردآورنده: مصطفی خرامان
گروه نویسندگان و مترجمان

ناشر: مدرسه
88 صفحه

17000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با قالب داستان کوتاه

سوفار زرین
نویسنده: نیلوفر نیک بنیاد

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

گروه سنی: نوجوان
کاربرد: آشنایی با اساطیر ایرانی

غول سردماغ
)از مجموعه ی بهترین نویسندگان ایران(

نویسنده: مجید راستی
تصویرگر: مانلی منوچهری

ناشر: شهر قلم
22 صفحه

22000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: لذت و سرگرمی

3 3
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قل قل جان و دنباله ی جادویی
)از مجموعه ی بهترین نویسندگان ایران(

نویسنده: شکوفه تقی
تصویرگر: نفیسه شهدادی

ناشر: شهر قلم
24 صفحه

22000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: پرورش تخیل

گوزن در کافی شاپ
شاعر: مریم اسالمی

تصویرگر: سالومه سیاح
ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(

24 صفحه/ 3000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 

نوجوانان
کاربرد: توجه به محیط اطراف، توجه به حفظ 

محیط زیست

3 3

لباس عروس
)از مجموعه ی بهترین نویسندگان ایران(

نویسنده: سرور پوریا 
تصویرگر: حسن عامه کن

ناشر: شهر قلم
20 صفحه/ 22000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: تداعی قصه های کهن، آشنایی با روند 

تغییر شکل ماه  

33
مجموعه ی ماجراهای کارآگاه ماریال

)شبح سرگردان/ مسابقه بپز یا بباز/ آشوب 
در موزه(

نویسنده و تصویرگر: کیت پنکهرست
مترجم: ریحانه جعفری

ناشر: افق
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: لذت و سرگرمی، تقویت روحیه ی 
جست وجوگری
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3
مجموعه ی آخرین بازماندگان
)ویروس چشم قرمز/ اتحاد سیاه دالن(

نویسنده: پیرز توردی
مترجم: مریم منتصرالدوله

ناشر: افق
هر جلد: 25000 تومان

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

مجموعه ی اسکارلت و آیوی
)دوقلوی گمشده/ اتاق پنهان/ رقص تاریکی/ 

نوری زیر دریاچه(

نویسنده: سوفی کلورلی
مترجم: شهره نورصالحی

ناشر: پیدایش
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: تقویت روحیه ی کشف و جست وجوگری

3

مجموعه ی جادوی چپکی
)حیوان ترکیبی/ سنگ بکس/ نمایش جادویی(

نویسندگان: امیلی جنکینز، سارا مالنسکی، 
لورن میریکال

مترجم: مهناز بهرامی
ناشر: پرتقال

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: پذیرش تفاوت ها، تقویت اعتمادبه نفس

مجموعه ی کارگاه عروسک سازی
)دانینو/فوفوکی/ میمینو(

نویسنده و تصویرگر: کلر ژوبرت
ناشر: مدرسه

هر جلد: 24 صفحه
هر جلد: 12000 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: کمک به کودکان در برقراری ارتباط با دیگران

3 3
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مجموعه ی رفتم به باغ
)نارگیل/ انار/ شاتوت/ گردو/ زردآلو/ انجیر/ پسته/ پرتقال/ انگور(

شاعر: افسانه شعبان نژاد
تصویرگران: فهیمه محجوب، مریم یکتافر، میترا عبداللهی

ناشر: لوپه تو
هر جلد: 16 صفحه/ هر جلد: 6500 تومان

گروه سنی: خردسال، کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با ریتم و نام آواها

3

مجموعه ی ویلف ترسوی بزرگ
)دنیا را نجات می دهد/ با دزدان دریایی 

می جنگد/ سلطان جنگل می شود/ به فضا 
می رود/ دایناسورها را نجات می دهد(

نویسنده: جرجیا پریجت
تصویرگر: جیمی لیتلر/ مترجم: لیدا هادی

ناشر: کتاب پارک
گروه سنی: کودکان دبستانی

کاربرد: لذت و سرگرمی، تقویت اعتمادبه نفس

33
من می بینم

)از مجموعه ی بهترین نویسندگان ایران(

نویسنده: داوود غفارزادگان
تصویرگر: میترا عبداللهی

ناشر: شهر قلم
20 صفحه

22000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان

کاربرد: جور دیگر دیدن
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3
مورچه های ندانم کار

)از مجموعه ی بهترین نویسندگان ایران(

نویسنده: علی اشرف درویشیان
تصویرگر: فریده شهبازی

ناشر: شهر قلم
12 صفحه/ 22000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با پدیدآورندگان برجسته ی 

ادبیات کودک

یک بچه نخستین باهوش نه، 
خیلی خیلی باهوش

نویسنده: عباس قدیرمحسنی
تصویرگر: امیر مفتون

ناشر: خط خطی
288 صفحه
25000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: لذت و سرگرمی

3

یک روز معمولی در قهوه خانه
نویسنده: پیام ابراهیمی

تصویرگر: فاطمه خسرویان
ناشر: پرنده ی آبی )انتشارات علمی و فرهنگی(

32 صفحه
7500 تومان

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

متفاوت

تکامل
نویسنده: دانیل الکستون

تصویرگران: دانیل الکستون، جیم اسمیت
مترجم: طاهره رنجبر، کاوه فیض اللهی

ناشر: فاطمی )کتاب طوطی(
56 صفحه/ 22000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: آشنایی با فرایندهای شکل گیری حیات 

در کره ی زمین

35
علمی و آموزشی
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مجموعه ی دانشنامه تصویری 
بریتانیکا

)آتشفشان ها و زمین لرزه ها/ گیاهان، جلبک ها و 
قارچ ها/ کاوش در فضا/ خزندگان و دایناسورها(

گروه نویسندگان/ مترجم: حسن ساالری
ناشر: شهر قلم

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 
نوجوانان

کاربرد: دانش افزایی

چشم، حیوانات دنیا را چگونه می بینند
نویسنده و تصویرگر: استیو جنکینز

مترجم: مجید عمیق
ناشر: مدرسه

36 صفحه
21000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان
کاربرد: آشنایی با عملکرد بینایی حیوانات 

مختلف 

4 5

مجموعه ی آلیس در سرزمین معماها
)آن سوی آینه/ سرزمین عجایب( 

نویسنده: ریموند اسمولیان
مترجم: حسام سبحانی طهرانی، صهبا ثابت و... 

ناشر: مدرسه
هر کتاب: 26000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان، 
نوجوانان

کاربرد: تقویت تفکر حل مسأله

43
قصه های مانی و مانا

نویسنده: سپیده خلیلی
ناشر: مدرسه

32 صفحه
18000 تومان

گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آموزش محافظت از خود
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3
مغز تو معرکه است

نویسنده: جواَن دیک
مترجم: مریم رضازاده

ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(
36 صفحه
12000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: آشنایی با عملکرد مغز انسان

تاریخ کارتونی کره ی زمین
نویسنده: جکی بیلی

تصویرگر: ماتیو لیلی
مترجم: محمدرضا داهی

ناشر: نردبان )شرکت انتشارات فنی ایران(
128 صفحه/ 30000 تومان

گروه سنی: کودکان دبستانی
کاربرد: آشنایی با تاریخ کره ی زمین از پیدایش 

تا عصر حجر

5
دین و

علوم انسانی

عشق و دوستی
)فلسفه را بچشیم(

نویسندگان: میشل پوئش و بریژیت البه
تصویرگر: ژاک عزم

مترجم: ترانه وفایی
ناشر: او

32 صفحه/ 1000 تومان
گروه سنی: کودکان سال های آخر دبستان

تقویت تفکر فلسفی و فرهنگ گفت وگو

راز آن بوی شگفت
نویسنده: فریبا کلهر

ناشر: به نشر
140 صفحه

17000 تومان
گروه سنی: نوجوان

کاربرد: آشنایی با زندگی امام رضا)ع(

3 3
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مجموعه ی چند شهر چند قصه
)قصه ی تبریز/ قصه ی کرمان/ قصه ی 

خرم آباد/ قصه ی قزوین/ قصه ی همدان(

نویسنده و تصویرگر: ناهید کاظمی
ناشر: ساز و کار

هر کتاب: 15500 تومان
گروه سنی: کودکان سال های اول دبستان
کاربرد: آشنایی با میراث فرهنگی و آداب و 

رسوم شهرهای مختلف ایران

3
این که قصه ی وقت خواب نیست!

نویسنده: ويل مبيت
 تصویرگر: فرد بالنت

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

32 صفحه/ 24000 تومان
گروه سنی: خردسال

کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش قدرت تخیل 
و خالقیت

عینک نمی زنم!/ برادر نمی خواهم!
نویسنده: آنت لنگن

تصویرگر: فراوکه بار
تصویرگر: منیژه نصیری

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

گروه سنی: خردسال
کاربرد: طرح دغدغه ها و مسائل کودکان، 

کمک به پذیرش تغییرات

3

4
زیر پنج سال

3
مامان دیوید همیشه می گوید: 

نه دیوید!
نویسنده و تصویرگر: دیوید شنان

مترجم: فرشته عبدی
ناشر: پرتقال

32 صفحه
14000 تومان

گروه سنی: خردسال
کاربرد: ایجاد تعامل و امکان گفت وگو با والدین



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.


