انتشارات فنی ایران در یک نگاه
تأسیس 136٠
ٔ
ٔ
جشنواره رشد
برگزیده  4دوره
ناشر

ٔ
ٔ
جایزه ملی محیطزیست ایران
برنده
ٔ
ٔ
جایزه ناشر برتر زیستمحیطی
برنده
ٔ
ناشر مجله زیستمحیطی جهان سبز
فعالیتهای فرهنگی شامل برگزاری همایشها و حمایت از سمنها
ٔ
ٔ
جایزه کتاب برتر سال
برنده دو دوره

کتابهای نردبان در یک نگاه
واحد کودک و نوجوان انتشارات فنی ایران
ناشر بزرگترین مجموعه کتابهای زیستمحیطی کودکان و نوجوانان در ایران
ناشر بزرگترین مجموعه کتابهای مهارتهای زندگی کودکان و نوجوانان
ناشر کتابهای مورد تأیید سازمان بهزیستی برای مهدهای سراسر کشور
ٔ
ناشر تنها ماهنامه زیستمحیطی نوجوانان کشور با نام داروگ

فهرست

خر دسال
پیش از دبستان

18

مهارتهای زندگی

۳۲

کودک
علم و سرگرمی برای کودکان

50

حفظ محیطزیست

53

مهارتهای زندگی

87

نوجوان
علم برای نوجوانان

۱۱۶

حفظ محیطزیست

۱۲۱

مهارتهای زندگی

۱۴۱

عمومی
حفظ محیط زیست

۱۴۴

مهارتهای زندگی

۱۴۷

فهرست موضوعی

151

فهرست الفبایی کتابها

160

فریدون عموزاده خلیلی

متولد 1339
مدیر واحد ادبی و تألیف کتابهای نردبان
نویسنده و رئیس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ایران
همزمــان بــا ســکونت در تهــران کار نویســندگی را آغــاز کــرد .نخســتین اثــر او در ســال  ۱۳۶۰منتشــر شــد .او مســئولیتهای مختلفــی
همچــون دبیــر شــورای ادبیــات حــوزۀ هنــری ،پایهگــذاری و عضویــت در شــورای ســردبیری مجلـ ٔـه ســروش نوجــوان ،عضــو هیئــت
مؤســس و ریاســت انجمــن نویســندگان کــودک و نوجــوان ،مســئول بخــش کــودک و نوجــوان مرکــز ملــی گفتوگــوی تمدنهــا،
راهانــدازی اولیــن روزنامــه ویــژۀ نوجوانــان در تاریــخ مطبوعــات ایــران بــه نــام آفتابگــردان را داشــته اســت.
تألیــف حــدود  40عنــوان کتــاب داســتان و رمــان بــرای كــودكان و نوجوانان/تألیــف 3جلــد کتــاب در تئــوری و نقــد و تحلیــل ادبیــات
داســتانی (فرهنــگ توصيفــی شــخصيتهای داســتانی نوجوان2-جلــد /كتــاب كوچــك داستاننويســی)
ٔ
زمینه کتاب و نشریات کودک و نوجوان به خود اختصاص داده ،ازجمله:
عموزاده خلیلی جوایز متعددی را در
ـنده برگزیـ ٔ
ـزه نویسـ ٔ
ـزه بهتریــن کتــاب ســال ایــران /جایـ ٔ
جایـ ٔ
ـده یونیســف ،بــه خاطــر توجــه ویــژه بــه حقــوق کــودکان در کتابهایــش/
ٔ
ٔ
ٔ
دریافــت نشــان درجــه یــک هنــری در زمینــه ادبیــات داســتانی /جایــزه قلــم بلوریــن در جشــنواره کتــاب کانــون  /جایــزه قلــم زریــن در
ـده نشــريات كــودكان ونوجوانــان در آســيا (ژاپــن /)1376-برگزیـ ٔ
ـنواره مطبوعــات /ســردبير برگزيـ ٔ
دو دوره جشـ ٔ
ـده فهرســت کتابخانــه
بینالمللــی مونیــخ (مجموعــه كتــاب كالغهــای بلــوار ســاعت)

نویسندگان
حمید اباذری

فریده ترابی میالنی

برگزیدۀ جایزۀ الکپشت پرنده برای کتاب هوشا در
جستوجوی راز زیست گنبد

متولد 1328

متولد 1359

همکار ما در تألیف:

انجمن یوزهای شریف

پیام ابراهیمی
متولد 1367
همکار ما در تألیف:
توتیوشا و جادۀ پرپیچوخم

اشباح جنگلی
کادوی عجیب و غریب تولد لونا

همکار ما در تألیف:

روشهای یاددهی  -یادگیری مبتنی بر رویکرد رشدمحور

فرهاد حسنزاده
متولد 1341
برندۀ نشان ماه طالیی جشنوارۀ بزرگ برگزیدگان ادبیات
کودک و نوجوان
برگزیدۀ جشنوارۀ کتاب سروش نوجوان برای کتاب مار و پله
برگزیدۀ جشنواره کتاب سال کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان و تقدیر شدۀ جایزۀ کتاب سال برای کتاب ماشو در مه
نامزد دریافت جایزه هانس کریستین اندرسن 2016
همکار ما در تألیف:
مجموعۀ «شنگل و منگل و چنگل»

عمه خانم و ماجراهای آبکی

محمدرضا افضلی

متولد 1331
برندۀ جایزۀ بیستمین دورۀ کتاب سال برای ترجمۀ

دانشنامۀ کودکان و نوجوانان آکسفورد

برندۀ جایزۀ بیستوچهارمین دورۀ کتاب سال برای
سرویراستاری مجموعۀ «علم چیست»...
همکار ما در تألیف:

واژهنامۀ جامع اتومبیل
داستان قنات

عادله خلیفی
متولد 1362
همکار ما در تألیف:
مجموعۀ «لباس آسمان چه رنگی است؟»

قولولی

و ...

محمود امانی طهرانی
متولد ۱۳۴۴
رئیس دفتر تألیف کتب درسی آموزش و پرورش
همکار ما در تألیف:
داناب (طرح ملی دانشآموزی نجات آب)

سولماز خواجه وند
متولد 1363
همکار ما در تألیف:
مجموعۀ «ماجراهای گودی موفرفری و آقای دانشمند»
مجموعۀ «ماجراهای تانتانا»

سیدجواد راهنما
متولد 1360
همکار ما در تألیف:

مهدی طهوری
متولد 1354
همکار ما در تألیف:

گوریلی که مادرش را گم کرد
بچه گالبی شیشهای

به خاطر خرسهای قطبی
اردکها دارند آبتنی میکنند
چه جوری برگردم؟

روناک ربیعی

بتول فتح اهلل

متولد 1361
همکار ما در تألیف:

متولد 1335
برگزیدۀ جشنوارۀ رشد

اگر جای من بودی
از الکپشتها چه خبر؟
مامان صدای چیه؟

همکار ما در تألیف:
مجموعۀ «طرحهای کار مربی»

روش های یاددهی  -یادگیری مبتنی بر رویکرد رشد محور

مهدی رجبی

مریم فیاضی

متولد 1359
برگزیــدۀ جشــنوارۀ کتــاب کــودک و نوجــوان
بــرای کتــاب گریــه نکنیــد مثــل ابــر باهــار
برگزیدۀ کتابخانۀ مونیخ برای کتاب
معمای دیوانۀ کله آبی و کتاب کنسرو غول

متولد 1361

همکار ما در تألیف:
مجموعۀ «ماجراهای مهتاب»

همکار ما در تألیف:

سیرک سیاه
اندوه باالبان
اشباح جنگل سوخته

فاطمه قاسم زاده

فاطمه سرمشقی

روشهای یاددهی  -یادگیری مبتنی بر رویکرد رشدمحور

همکار ما در تألیف:
مجموعۀ «طرحهای کار مربی»

متولد 1357
همکار ما در تألیف:

سیمرغ پدربزرگ من بود

مجموعۀ «غول بدجنس مهربان»
مجموعۀ «قصههای نهال»

سید نوید سید علی اکبر
متولد 1362
برندۀ جایزۀ مشترک شورای کتاب کودک و یونیسف در زمینۀ کودکان
با نیازهای ویژه برای داستان کوتاه بیداری خرگوشهای سفید
نشان الکپشت پرندۀ نقرهای برای کتاب

بابای من با سس خوشمزه است

برگزیــدۀ جایــزۀ ادبــی اصفهــان و شــورای کتــاب کــودک و یونیســف
بــرای کتــاب بچــه غــول بایــد تــوی مدرســه بمانــد
همکار ما در تألیف:

مژگان کلهر

متولد 1350
برندۀ جایزۀ کتاب سال سروش نوجوان برای
مجموعه داستان «کالغها نمیپرند»
برندۀ جایزۀ کتاب سال سالم بچه ها برای کتاب ماهیگیر و بهار
برگزیدۀ جشنوارۀ کتاب سال کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان برای مجموعه داستان کسی که موهایم را شانه زد
همکار ما درتألیف:

افسانهی ماهیگیر و مرغ آه
مجموعۀ «موش کوچولو»

توتوله و فضانورد غمگین

آتوسا صالحی
متولد 1341
تقدیر شدۀ جایزۀ کتاب سال و برگزیدۀ کتابخانۀ
مونیخ برای کتاب دلم برای تو تنگ است
برندۀ تندیس و لوح افتخار جعفر پایور برای بهترین
بازآفرینی کتاب طوطی و بازرگان
همکار ما درتألیف:
مجموعۀ «نارگل»

روزی که شیر عصبانی بود

فریبا کیهانی
متولد ۱۳۳۸
برندۀ جایزۀ همایش نوآوریهای آموزشی دفتر تألیف آموزش و پرورش
برندۀ لوح تقدیر شورای جهانی کتاب کودک ،نروژ
برگزیدۀ نمایشگاه دوساالنۀ نروژ مخصوص کودکان با نیازهای ویژه برای
کتاب تو که ماه بلند آسمانی و کتاب مهمان های ناخوانده
همکار ما درتألیف:
مجموعۀ «طرحهای کار مربی»

روش های یاددهی  -یادگیری مبتنی بر رویکرد رشد محور

کتاب های کار ریاضی

مهسا لزگی

متولد 1371

همکار ما در تألیف:

مشترک مورد نظر در دسترس
نمیباشد ،لطفاً مجددا ً شمارهگیری
بفرمایید

فریبا همتیان
متولد 1352

همکار ما در تألیف:
کتابهــای بچســبان و بیامــوز بــا موضوعــات
آمــوزش بازیافــت ،صرفهجویــی در مصــرف آب ،بــرق
و گاز ،کتــاب دانــاب و کتــاب مــوش

همــکاری در فراهــمآوری مجموعــه کتابهــای

علیرضا محمدی آریا
متولد 1351
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی
همکار ما در تألیف:

روشهای یاددهی  -یادگیری مبتنی بر رویکرد رشدمحور

حیــات وحــش و زیســت بــوم هــای ایــران
همــکاری در فراهــمآوری کتابهــای محیطزیســت
دانشــگاهی و محیطزیســت پیشدبســتان

آنیتا یارمحمدی
متولد 1366
همکار ما در تألیف:

خانم آالی شلخته
جزیرهای زیر آب
زندگی پر فراز ونشیب یک قوطی کنسرو

بدری مشهدی
متولد 1354
همکار ما در تألیف:
مجموعۀ «ماجراهای پویان»

شهر بدون پالستیک

رقیه یزدان دوست
متولد 1329
همکار ما درتألیف:
مجموعۀ «طرحهای کار مربی»

روشهای یاددهی  -یادگیری مبتنی بر رویکرد رشد محور

مسعود ملکیاری
متولد 1359
همکار ما در تألیف:

کبوترباشی و زرافههای پرنده

مجموعۀ «چهارگانۀ شهر روشن»

پلنگ آویزان به چوب لباسی

معصومه یزدانی
متولد 1355
همکار ما در تألیف:
مجموعۀ «ریحانه و پیشی کوچولو»
مجموعۀ «ماجراهای شوتک»
مجموعۀ «من این شکلیام»

گاندو

اعظم مهدوی
متولد 1360
همکار ما در تألیف:

قایق شمارۀ ۵
بلوط سبز

شهره یوسفی
متولد 1333
داور جشنوارۀ هانس کریستین اندرسن در سال 2016
همکار ما درتألیف:
کتاب های کار علوم
مجموعۀ «طرحهای کار مربی»

روش های یاددهی  -یادگیری مبتنی بر رویکرد رشد محور

آذر ودودی
متولد 1360
همکار ما در تألیف:

سموره

مترجمان
سینا امینی

متولد 1367

همکار ما در ترجمۀ:
مجموعۀ «کتابهای جولیا»
مجموعۀ «تامی االغه و دوستانش»

مریم رضازاده بینظیر مقدم
متولد 1341
همکار ما در ترجمۀ:

دلفین آوازخوان
کارخانهی بستنیسازی
گیر افتادم!
و ...

فاطمه باغستانی
متولد 1355

همکار ما در ترجمۀ:

مصرف انرژی
المپ اضافی خاموش!
خانۀ خورشیدی چگونه کار میکند؟

و ...

صنم بهاور
متولد 1369
همکار ما در ترجمۀ:

ما کنجکاویم 1
ما آگاهیم  5و6
مدیر استرس خود باش!
و ...

نیره توکلی
متولد ۱۳۳۲
همکار ما در:
شورای ویراستاران انتشارات فنی ایران
همکار ما در ترجمۀ:

نجات دلفین کوچولو

محمدرضا داهی
متولد ۱۳۱۵

دارندۀ رتبه دوم جشنوارۀ کتاب سال محیطزیست برای
ترجمۀ کتاب آيندۀ كرۀ زمين
تقدیرشده در پانزدهمین جشنوارۀ رشد برای ترجمۀ کتاب

راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی

همکار ما در ترجمۀ:

تاریخ کارتونی کرهی زمین
باران اسیدی
تنوع زیستی

مژده دقیقی
متولد 1335

همکار ما در:
شورای ویراستاران انتشارات فنی ایران
همکار ما در ترجمۀ:

حل اختالفات خانوادگی

شهرام رجبزاده
متولد 1344

همکار ما در ترجمۀ منظوم:

مایکل کرافت از سرزمین بازیافت
نبرد مایکل با پِگی قاچاقچی
مجموعۀ «بچهدایناسورها»

رؤیا رضوانی نراقی
متولد 1336
همکار ما در ترجمۀ:

جرأت داشته باش!
مصرف آب
چه کنیم که انرژی کم نیاوریم؟

فرخلقا رئیس دانا
متولد 1322
همکار ما در ترجمۀ:

ما کنجکاویم 1
پدر بهتری باشیم
ما آگاهیم  7و 8

عباس زندباف
متولد 1345
همکار ما در ترجمۀ:

اثرات باران اسیدی
حملونقل سبز
کمبود منابع آب
و ...

نیما سالمیان
متولد 1364

همکار ما در ترجمۀ:
مجموعۀ «بچسبان و بیاموز»

گریز از بیآبی و گرسنگی
ارتقای سالمت ،پیشگیری از بیماری

مینا سلیمی
متولد 1346

همکار ما در ترجمۀ:

بازمصرف ،بازیافت ،بازکاهی در مصرف آب
منظم شو و منظم بمان!
تو تالشت را بکن!

و ...

ناهید صفایی
متولد 1335

همکار ما در ترجمۀ:

تمساح گمشده
جودی مودی دنیا را نجات میدهد
راهنمای عملی زندگی سبز
و ...

نگار عجایبی

بهناز کمالی

متولد 1367

متولد 1342

همکار ما در ترجمۀ:

همکار ما در ترجمۀ:

 100راه برای نجات کرهی زمین
حیات وحش در خطر انقراض
آرتور سبز

ما کنجکاویم 3
ما آگاهیم  15و 16
غلبه بر افسردگی

مریم عربی

جاللالدین محمدی

همکار ما در ترجمۀ:

همکار ما در ترجمۀ:

متولد ۱۳۶۳

راز صخرهی دریایی
پنگوئنهای قطب جنوب

شهرزاد فتوحی
متولد 1346

و ...

متولد 1360

اتوبوس سحرآمیز و سیارۀ زمین
راشل و سامی و درختان از مجموعۀ «راشل و سامی» و ...

محبوبه مسگرطهرانی
متولد ۱۳۴۰

همکار ما در ترجمۀ:

همکار ما در ترجمۀ:
رمان تخلیه

زهره قایینی

بهرام معلمی

آب مایهی حیات
انرژیهای نو
آلودگی هوا

متولد 1332
برندۀ جایزۀ کتاب سال برای مجموعۀ
«تاریخ ادبیات کودکان ایران»
رئیس هیئت داوران جایزۀ هانس کریستین
اندرسن در سال  2008و 2009

همکار ما در ترجمۀ:

زمانۀ صلح

مژگان کرمی

متولد 1364

همکار ما در ترجمۀ:

موشها و رنگها
موشها و اعداد

هایده کروبی
متولد 1345

برگزیدۀ شورای کتاب کودک برای کتاب جادوگر دهکدهی سبز
همکار ما در ترجمۀ:

راهنمای عملی بازیافت
دانای سبز
بچهها غافلگیر نشوید
و ...

متولد 1326
برندۀ جایزۀ کتاب سال برای ترجمۀ کتاب
دینامیک کالسیک سیستمها و ذرات و کتاب فیزیک مدرن
برندۀ جایزۀ پِکا برای ترجمۀ کتاب علوم زیستمحیطی
همکار ما در ترجمۀ:

پایدارسازی منابع طبیعی
محیط زیست به روایت بریتانیکا
انرژی خورشیدی
و ...

الدن مقیمی اسکویی

متولد 1359
تقدیرشده در دهمین جشنوارۀ کتابهای آموزشی برای
ترجمۀ کتاب نوجوانان و رسانهها
همکار ما در ترجمۀ:

سرنوشت زباله
مطالعۀ موفق
مرگ جنگل
و ...

جواد نظیری
متولد 1331
همکار ما در ترجمۀ:

بازیافت کاغذ
شیمی (علم در عمل )2
معجونهای علمی معرکه

نوید کریمزاده

متولد 1361

فؤاد نظیری
متولد 1334

همکار ما در ترجمۀ:

همکار ما در ترجمۀ:

نجات پرندگان

مجموعۀ «مکسآکسیوم»

آبچال
برادر عقاب ،خواهر آسمان
جنگل حلبی

افسانه وثوق روحانی

متولد 1337

همکار ما در ترجمۀ:

خورشید همتی آهویی
متولد ١٣۶٠

همکار ما در ترجمۀ:

حفاظت از طبیعت

گاو اخمالو تمرکز میکند
گاو اخمالو دلسوز میشود
خودت باش

ما آگاهیم  11و 12

سارا وطنآبادی

نیلوفر مهدوی

و ...

متولد 1365

همکار ما در ترجمۀ:

فرانکلین فراموش میکند
فرانکلین میبخشد
اذیتم نکن!

مجموعۀ «آداب شهر سبزیها»

و ...

متولد ۱۳۵۸

همکار ما در ترجمۀ:

من زمین را دوست دارم
هوای آلوده

و ...

شاعران
مریم اسالمی
متولد 1355

برندۀ جایزۀ کتاب سال سالم برای کتاب نامه ات همین االن رسید

برندۀ جایزۀ جشنوارۀ شعر کودک اصفهان و جایزۀ ناشرین برای
کتاب شعرهایی برای دختر بچهها و پسر بچهها
همکار ما در سرودن:

طیبه شامانی
متولد 1355
برگزیدۀ کنگرۀ شعر دفاع مقدس
برگزیدۀ جشنوارۀ شعر فجر
برگزیدۀ جشنوارۀ کشوری یار و یادگار
برگزیدۀ جشنوارۀ مقاومت

نزدیک خاطرهای دور
گوزن در کافی شاپ
نه نه نه کی گفته!

همکار ما در سرودن:

نور مفتکی
یک عادت بد

عباس تربن

داود لطفاهلل

متولد 1361
شاعر برگزیدۀ جایزۀ کتاب سال سالم در بخش شعر نوجوان

متولد 1344
برندۀ جایزۀ کتاب سال برای کتاب پرنده و فال
برندۀ جایزۀ کتاب سال آستان قدس رضوی
برای کتاب آسمان ریخت زمین

همکار ما در سرودن:

کار آدمای مریخیه

همکار ما در سرودن:

خدا سبز را دوست دارد

حسین توالئی
متولد 1358
برگزیدۀ جشنوارۀ شعر فجر
برگزیدۀ جایزۀ ادبی گام اول
برگزیدۀ جشنوارۀ کتاب سال
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
همکار ما در سرودن:

زباندرازی زبالهها

امیرپاشا خوشعاطفه
متولد ۱۳۶۳
همکار ما در سرودن:

قصهی حفظ زمین ،کار مهم یعنی این

زهرا موسوی
متولد 1357
همکار ما در سرودن:

بقبقوها رو بردن ،سیصدتا بوق آوردن
پیش به سوی عقب
همینقدر واقعی بود

تصویرگران
رعنا آذرمنش

طراوت جاللی فراهانی

متولد 1363

متولد 1368

همکار ما در تصویرگری:

همکار ما در تصویرگری:
مجموعۀ «پادشاه پِدپِد»

بهار اخوان

نازنین جمشیدی

آقای پیتون پاپیونی

متولد 1360

برگزیدۀ کتابخانۀ مونیخ برای تصویرسازی کتاب توبه

راهیابی به جشنوارۀ تصویرسازی بلگراد ٢٠١٢ ،و ٢٠١٣
همکار ما در تصویرگری:
مجموعۀ «سپهر»

توتیوشا و جادهی پرپیچوخم
داستان قنات

محبوبه اسفندیاری
متولد 1356
همکار ما درتصویرگری:

سفر مرد بیلبخند
اشباح جنگل سوخته
نزدیک خاطرهای دور

گاوی و تله موش
ماهیخوار و ماهیطال

متولد 1365
همکار ما در تصویرگری:
مجموعۀ «بچسبان و بیاموز»

لیلی کره و مجنون مربا
گوریلی که مادرش را گم کرده بود

سارا خرامان
متولد 1361
برگزیدۀ نمایشگاه بلونیا 2016
همکار ما در تصویرگری:
مجموعۀ «ریحانه و پیشی کوچولو»
مجموعۀ «لباس آسمان چه رنگی است؟»

اردکها دارند آبتنی میکنند

غزاله بیگدلو
متولد ۱۳۵۹
بـرنـدۀ جـایزۀ قلـم زرین نمایشگاه تصویرگری بلگراد2009 ،
برگزیدۀ نمایشگاه تصویرگری بلگراد۲۰۱۵ ،۲۰۱۳ ،۲۰۱۱ ،
برگزیدۀ نمایشگاه تصویرگری کتاب کودک شارجه ۲۰۱۲ ،و ۲۰۱۴
همکار ما در تصویرگری:

کادوی عجیب و غریب تولد لونا
سیرک سیاه

شقایق پورگیو
متولد ۱۳۶۷
همکار ما در تصویرگری:

توتوله و فضانورد غمگین
در اسباب بازی فروشی آقای آرواره

افسانه خرمشاهی
متولد 1364
همکار ما درتصویرگری:

روزی که شیر عصبانی بود
جزیرهای زیر آب

سحر دانشی
متولد 1364
همکار ما درتصویرگری:

تفنگ اهلی
سیمرغ پدر بزرگ من بود

علی تجدد

نرگس دالوری

متولد 1359

متولد 1357

همکار ما در تصویرگری:
مجموعۀ «خانۀ کوتوله با شیروانی نارنجی»

همکار ما درتصویرگری:

افسانهی ماهیگیر و مرغ آه

بقبقوها را بردن ،سیصدتا بوق آوردن
پوشکا

پگاه درخشان رکنی

آتنا شمس اسفندآبادی

متولد ۱۳۶۰

متولد 1367

همکار ما درتصویرگری:

همکار ما درتصویرگری:

مهشید راقمی

گلی صفری

متولد 1362
راهیابی به کاتالوگهای بین المللی بلگراد 2009 ،و 2013
برندۀ لوح تقدیر سی جِ ی کره2011 ،
برندۀ لوح تقدیر و تندیس افتخار جشنوارۀ شارجه  2013و 2015
برگزیدۀ پانزدهمین جشنوارۀ جوان خوارزمی

متولد 1369

قایق شمارهی 5

قولولی

همکار ما درتصویرگری:
مجموعۀ «قصههای نهال»

همکار ما در تصویرگری:
مجموعۀ «ماجراهای تانتانا»

فاطمه رحمانی

سمانه صلواتی

متولد 1365

متولد 1369

همکار ما در تصویرگری:

همکار ما در تصویرگری:
مجموعۀ «ماجراهای شوتک»

پگاه رخشا

غزل فتح اللهی

متولد 1366

متولد 1368

همکار ما در تصویرگری:

همکار ما در تصویرگری:
مجموعۀ «چهارگانۀ شهر روشن»

سالومه سیاح

مجید فخار زواره

متولد 1360
نفر اول جشنواره تصویرسازی بانکداری الکترونیک

متولد 1357
برگزیدۀ جشنوارۀ آفرینش در بخش پوستر
برگزیدۀ بخش عکاسی ،پوستر و کاریکاتور جشنوارۀ شمسه
برگزیدۀ جشنوارۀ تصویرسازی سنگاپور
راهیابی به جشنوارۀ نامی کره جنوبی۲۰۱۷ ،

یک فرار َآشغاالنه
شهر بدون پالستیک

یک عادت بد
الکپشت و مرغابیها
گاومیشها و سوسن

همکار ما در تصویرگری:

غول پُرخور
خوبها بله ،بدها نه

گوزن در کافی شاپ
مهندس خرابکار
میخواهم خودم باشم

همکار ما درتصویرگری:

بهزاد شفق

آرزو قلیزاده

متولد 1356

متولد ۱۳۶۲

همکار ما درتصویرگری:

همکار ما در تصویرگری:
مجموعۀ «غول بدجنس مهربان»

اندوه باالبان

گلوله و پلنگ
کبوترباشی و زرافههای پرنده

پیش به سوی عقب
دزدهای ساحلی

افروز قلی زاده
متولد 1366
همکار ما در تصویرگری:

این تبر اجق وجق
خدا سبز را دوست دارد
بلوط سبز

زهرا محمدنژاد
متولد 136۸
راهیابی به جشنوارۀ تصویرگری نامی کره جنوبی2015 ،
راهیابی به جشنوارۀ تصویرگری سنگاپور2015 ،
راهیابی به جشنوارۀ تصویرگری بلگراد2017 ،
تصویرگر منتخب ایران در کارگاه تصویرسازی براتیسالوا2017 ،
همکار ما درتصویرگری:
مجموعۀ «ماجراهای گودی موفرفری و آقای دانشمند»

اگر جای من بودی

گلریز گرگانی

پدیده نیکویینژاد

متولد١٣٦٢
راه یافته به کاتالوگ نهایی جشنواره فرفره طالیی شانگهای

متولد ١٣٦٧

همکار ما درتصویرگری:
مجموعۀ «ماجراهای شوتک»

همکار ما در تصویرگری:
مجموعۀ «شنگل و منگل و چنگل»

محسن محمد میرزایی
متولد 1366
همکار ما در تصویرگری:
مجموعۀ  ۴جلدی «دستورالعمل گیجبازی»

محبوبه یزدانی
متولد1360
همکار ما درتصویرگری:
مجموعۀ «مهتاب»
مجموعۀ «نارگل»

اشباح جنگلی
خانم آالی شلخته
کار آدمای مریخیه

ویراستاران
شهرناز اعتمادی
متولد 1341
همکار ما در:
شورای ویراستاران انتشارات فنی ایران
همکار ما در ویرایش:
مجموعۀ «احساسات دایناسوری»

تو تالشت را بکن!
مدیریت خشم برای والدین

سیما سودخواه
متولد 1346

همکار ما در ویرایش:
مجموعۀ «کتابهای جولیا»

خشم و کنترل آن
من خوشحالم!
من نگرانم!

و ...

لیال صمدی
زهره آقاجانی
متولد 1363
همکار ما در ویرایش:

کوپ ِر قهرمان
نجات زمین زندهی ما

متولد 1352
همکار ما در ویرایش:
مجموعۀ «مهدکودک در خانه»

کوچولوهای بداخالق
صد نکتهای که پسران باید بدانند

هایده عبدالحسینزاده
شیوا حریری
متولد 1350
برگزیدۀ جشنوارۀ میراث فرهنگى
تقدیرشدۀ جایزۀ سپیدار
همکار ما در ویرایش:
مجموعۀ «غول بدجنس مهربان»

سفر مرد بدون لبخند
کادوی عجیب و غریب تولد لونا

مهسا درویش
متولد ۱۳۶۰

همکار ما در ویرایش:

گام گوریل
جنگلهای بارانی

متولد 1347
ویراستار منتخب مرکز نشر دانشگاهی
همکار ما در:
شورای ویراستاران انتشارات فنی ایران
تدوین شیوهنامۀ میرعماد
همکار ما در ویرایش:
مجموعۀ «ما آگاهیم»
مجموعۀ «ما کنجکاویم»
مجموعۀ «طرحهای کار مربی»
و ...

مؤسسه فرهنگی و هنری معیار سخن
تأسیس ۱۳۹۰
مدیر مسئول :بهنام رمضانینژاد
همکار ما در ویرایش:

درختکار
نجات اقیانوس
مجموعۀ «راشل و سامی»

راهنمای نشانهای کارنما
جایـ ٔ
ـزه کتــاب ســال ،در ایــران بــرای اولیــن بــار بــا هــدف تشــویق
خادمــان دانــش و فرهنــگ ایــران در ســال  1334هجــری
شمســی اهــدا شــد .ایــن جایــزه در رشــتههای علــوم و فنــون،
ادبــی ،محیطزیســت ،علــوم اجتماعی-تربیتــی و علــوم انســانی
یشــود.
کــودکان و نوجوانــان بــه برنــدگان اهــدا م 
جایزه کتاب برتر سال

جایــزه ادبــی ســپیدار ،در ســال  1394بــا هــدف رشــد فرهنــگ
محیطزیســت در کــودکان و نوجوانــان بنیــان گذاشــته شــد.
نگــذار ایــن جایــزه انتشــارات فنــی ایــران اســت و ســازمان
بنیا 
حفاظــت محیطزیســت ،کانــون پــرورش فکــری کــودکان و
نوجوانــان ،شــهرداری تهــران ،وزارت آمــوزش و پــرورش و وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی مــا را در برگــزاری بهتــر ایــن جایــزه
همراهــی کردهانــد .بــه برگزیــدگان آثــار ادبــی تندیــس طالیــی
یشــود و شــعرها و داســتانهای
ســپیدار بــه همــراه جایــزه اهــدا م 
برگزیــده چــاپ و منتشــر خواهنــد شــد.

جشـ ٔ
بهــای آموزشــی رشــد ،از ســال  ۱۳۷۹بــا هــدف
ـنواره کتا 
فهــا و برنام ههــای آمــوزش
تبییــن و انتقــال سیاس ـتها ،هد 
و پــرورش در حـ ٔ
بهــای آموزشــی و ارزشــیابی
ـوزه انتشــار کتا 
بهــای آموزشــی موجــود بــه منظــور گزینــش و معرفــی
کتا 
یشــود.
بهــای برگزیــده ،برگــزار م 
کتا 

تقدیر شده

جشـ ٔ
بهــای آموزشــی رشــد ،از ســال  ۱۳۷۹بــا هــدف
ـنواره کتا 
فهــا و برنام ههــای آمــوزش
تبییــن و انتقــال سیاس ـتها ،هد 
و پــرورش در حـ ٔ
بهــای آموزشــی و ارزشــیابی
ـوزه انتشــار کتا 
بهــای آموزشــی موجــود بــه منظــور گزینــش و معرفــی
کتا 
یشــود.
بهــای برگزیــده ،برگــزار م 
کتا 

کتــاب برتــر ســال ،رویــدادی اســت کــه توســط انجمــن فرهنگــی
یشــود .کمیتـ ٔـه انتخــاب جشـ ٔ
ـنواره
ناشــران هــر ســال برگــزار م 
کتــاب برتــر ،آثــار منتخــب خــود را بــرای چهــار گــروه داســتان
تألیــف ،داســتان ترجمه،شــعر و علمی-آموزشــی بــه تفکیــک
مخاطــب کــودک و نوجــوان انتخــاب میکنــد .کتابهایــی کــه
ایــن نشــان را دارنــد ،بــه مرحلــۀ نهایــی ایــن جایــزه راه یافتهانــد.

در بخــش تقدیرشــده جایــزه ادبــی ســپیدار ،شــعرها و
داســتانهای محیطزیســتی شایســتهای کــه از نظــر داوران
ایــن جایــزه بــه مرحل ـهی نهایــی رســیدهاند ولــی تنهــا موفــق بــه
دریافــت تندیــس ســپیدار نشــدهاند ،معرفــی شــدهاند.
تقدیر شده

بهــای درســی (کتابنامــه رشــد)،
یشــده در کتا 
بهــای معرف 
کتا 
وجــود نــام یــک کتــاب در ایــن فهرســت بــه منزلــه آن اســت
کــه کتــاب از اســتانداردهای الزم یــک کتــاب آموزشــی و تربیتــی
مناســب برخــوردار و مــورد تأییــد ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی
آموزشــی اســت.

بهــای کاردســتی هســتند.
بهــای دارای ایــن نشــان ،کتا 
کتا 
بهــا بــه پــرورش خالقیــت کــودکان،
تهــای ایــن کتا 
فعالی 
تهــای حرکتــی ظریــف و هماهنگــی حــرکات چشــم و
مهار 
نهــا کمــک میکنــد.
دســت آ 
بهــا کــودک رنگآمیــزی مــیکنــد ،کاغــذ را در جهــات
در ایــن کتا 
یســازد و از انجــام
مختلــف می ُبــرد و کاردســتیهای جورواجــور م 
تهــا لــذت مــیبــرد.
دادن ایــن فعالی 

بهــای مناســب شــورای کتــاب کــودک ،حاصــل
فهرســت کتا 
کار نزدیــک بــه  200کارشــناس عضــو گرو ههــای بررســی شــورای
کتــاب کــودک اســت کــه در حوز ههــای داســتان ،نمایشــنامه،
بهــای مرجــع ،فلســفه ،ادبیــات ،دینــی ،دانــش
شــعر ،کتا 
اجتماعــی ،علــوم تجربــی ،آثــار و دستنوشــتههای کــودکان
و نوجوانــان ،هنــر ،بــازی و ســرگرمی ،زندگینامــه ،رمــان و نشــر
الکترونیــک ،آثــار مناســب بــرای کــودکان و نوجوانــان را معرفــی
میکننــد.

بهــای دارای ایــن نشــان ،حــاوی برچســب هســتند .کار
کتا 
تهــای حرکتــی ظریــف و
بهــای بــر چس ـبدار بــه مهار 
بــا کتا 
هماهنگــی حــرکات چشــم و دســت کــودک کمــک مــیکنــد.
بهــا ،چســباندن اجــزای اشــکال بــه
کــودک بــه کمــک ایــن کتا 
یکدیگــر و جــور کردنشــان ،چســباندن نوارهــای کوچــک و بــزرگ
بــه تصویــر زمینــه ،و چســباندن بــر چس ـبها یــا تک ههــای کاغــذ
یگــذاری در او
نشــده را میآمــوزد و توانایــی جا 
بــه مناطــق تعیی 
میشــود.

بهــای برتــر هــر فصــل،
ال کپشــت پرنده ،فهرســتی اســت از کتا 
بهــا را گروهــی از
بــرای کــودکان و نوجوانــان ایرانــی .ایــن کتا 
منتقــدان ،کارشناســان و نویســندگان کــودک و نوجــوان با بررســی
بهــای هــر فصــل انتخــاب میکننــد.
کتا 

بهــای نردبــان بــا هــدف آمــوزش غیرمســتقیم مفاهیــم
کتا 
شهــای پیــش از
تهــای زندگــی ،و آموز 
زیس ـتمحیطی ،مهار 
دبســتان اپلیکیش ـنهایی را طراحــی کــرده اســت کــه از طریــق
بازارهــای مختلــف در دســترس کــودکان و نوجوانــان قــرار
میگیــرد.

َ
اپ و گیمهای کتابهای نردبان
پوزه عقابی
پــوزه عقابــی دومیــن بــازی زیس ـتمحیطی اســت کــه
بهــای نردبــان آن را بــرای کــودکان منتشــر کــرده اســت.
کتا 
شــخصیت اصلــی ایــن بــازی ال کپشــت پوزهعقابــی،
گونهای ال کپشــت دریایی اســت کــه ب هشــدت در معــرض
خطر انقراض قــرار دارد .در ایــن بــازی کــه در  7مرحلــه طراحــی
شــده اســت ،ال ک پشــت پــوزه عقابــی بــه پیــش مـیرود و بایــد
مراقــب اصابــت بــه صخر ههــا باشــد و غذاهــای مفیــد بخــورد تا
مراحــل را طــی کــرده و بــازی را بــه پایــان برســاند.

بهرنگ و غول رنگها
یــک روز صبــح بهرنــگ کوچــک از خــواب بیــدار شــده و شــهر
را خالــی از رنــگ میبینــد .مــادرش بــه او میگویــد کــه غــول
گهــا را
گهــا از دســت مــردم عصبانــی بــوده و تمــام رن 
رن 
گشــناس
دزدیــده اســت و فقــط یــک بچ ـهی شــجاع و رن 
لهــا بگــذارد.
میتوانــد پــا بــه ســرزمین غو 
بهــای نردبــان برای کــودکان ســه
ایــن بــازی توســط کتا 
ٔ
تــا پنــج ســاله طراحی شــده و بــا ارائــه داســتانی جــذاب کــه
گهــای
یشــود ،رن 
توســط گوینــده بــرای کــودکان خوانــده م 
گهــا را آمــوزش میدهــد.
اصلــی و مکمــل و ســایر رن 

سبزستان

سبزســتان ،نخســتین بــازی زیس ـتمحیطی ایرانــی بــرای
کــودکان اســت کــه هدفــش آمــوزش تفکیــک زبالــه اســت .در
ایــن بــازی کــه در  12مرحلــه طراحــی شــده اســت ،ســطلهای
مخصوصــی بــرای هــر زبالــه در نظــر گرفتــه شــده و کــودک بــا
پرتــاب زبالههایــی از جنــس پالســتیک ،شیشــه ،فلــز و ...
بــه داخــل ســطل مخصــوص خــود ،مراحــل را طــی کــرده و
بــه مراحــل بعــدی کــه ســختتر و پیچید هتــر اســت راه پیــدا
میکنــد.

روش نصب بازی بر روی گوشی و یا تبلت:
والدین و مربیان گرامی
برای نصب بازی (كتاب رنگ) بر روی گوشی و یا تبلت میتوانید از یكی از دو روش زیر استفاده كنید:
دانلود و نصب بازی از طریق برنامه كافه بازار:
 . 1ابتدا به سایت  https://cafebazaar.ir/مراجعه كنید و سپس برنامه كافه بازار را برای گوشی یا تبلت دانلود و نصب كنید.
 .2برنامه كافه بازار را باز كرده و در قسمت جستوجو اسم بازی «بهرنگ و غول رنگها» را جستوجو كنید.
 .3نام بازی و تصویر آن برای شما میآید با انتخاب گزینه «نصب» برنامه را دانلود و نصب كنید.
دانلود و نصب بازی از طریق برنامه باركدخوان ()QR Code reader
ا گر این برنامه را بر روی گوشی خود دارید میتوانید با استفاده از تصویر باركد ( )QR Codeكه در پشت جلد كتاب آمده است بازی را دانلود و سپس نصب نمایید.
در صورتی كه برنامه باركدخوان ( )QR Code readerرا در گوشی و یا تبلت خود ندارید:
 . 1ابتدا برنامه كافه بازار را بر روی گوشی و یا تبلت باز كنید( .ا گر این برنامه را ندارید به روش باال آن را دانلود و نصب كنید).
 .2اسم برنامه  QR Code readerرا در برنامه كافه بازار جستوجو كنید .نام برنامه و تصویر آن برای شما میآید ،برنامه را دانلود و سپس نصب كنید.
 .3بعد از نصب برنامه باركدخوان ( )QR Code readerآن را باز كنید.
 .4دوربین گوشی و یا تبلت را روی تصویر  QR Codeمندرج بر روی پشت جلد قرار دهید تا كد را اسكن كند .سپس بازی دانلود و نصب میشود.

خردسال

خـردســال
پیش از دبستان

کتابهای آموزشی پیش از دبستان زیر نظر سازمان بهزیستی کشور
ی-یادگیری توسط گروهی از کارشناسان و مربیان با تجربه و
مجموعه کتابهای کار کودک ،طرحهای کار مربی و روشهای یادده 
با همکاری سازمان بهزیستی کشور تدوین شده است .این کتابها به منظور هر چه غنیتر شدن برنامههای آموزشی مقطع پیش از
دبستان ،ارتقای آ گاهی و دانش مربیان و در جهت رشد و تکامل همه جانبهی کودکان طراحی شده است.

کتاب یاددهی -یادگیری
با مطالعهی این کتاب ،مربی با نظریههای رایج
در آموزش کودکان پیش دبستانی ،روشهای
یاددهی و یادگیری محیط آموزش ،چگونگی
ارتباط با والدین و ارزشیابی آشنا میشود.

روشهای یاددهی -یادگیری
مبتنی بر رویکرد رشد محور
کد ۶۶۰

 ۲۰۸صفحه

چاپ ۱۰

مجموعهی «کتابهای طر حهای کار مربی»

جلد

مجموعه کتابهای پیش از دبستان

این کتابها شامل  5طرح کار در  5جلد ،با موضوعات مختلف است که براساس نیازها و
عالیق کودکان طراحی شده است.
مربیان میتوانند طرحهای کار مورد نظر خود را که هرکدام شامل دهها فعالیت است از این
مجموعه برای کار با کودکان برگزینند.

برای كار با كودكان

 3تا  5سال

)جلد اول(

مربیان
هاییاددهیݢ_یادگیریمبتنیبررویکردرشدمحور
ݢ
.1روش
.2طر حهایکارمربی(جلد)1
.3طر حهایکارمربی(جلد)2
.4طر حهایکارمربی(جلد)3
.5طر حهایکارمربی(جلد)4
.6طر حهایکارمربی(جلد)5
.7راهنمایزبانآموزی
.8راهنمایجامعپرورشنوزادونوپا(تولدتاسهسالگی)
.9مجموعهفعالیتهاییبراینوزاد
.1٠مجموعهفعالیتهاییبراینوپا

کودکان
.11هنر:1رنگ
.12ریاضی1:1و2و(3گروهسنی3تا4سال)
.13ریاضی1:2و2و(3گروهسنی3تا4سال)
.14ریاضی:3اینپنجانگشت(گروهسنی4تا5سال)
.15ریاضی(4گروهسنی5تا6سال)
.16علوم:1گیاهانوجانوران(گروهسنی3تا4سال)
.17علوم:2انسان(گروهسنی3تا4سال)
.18علوم:3علومفیزیکی(گروهسنی4تا5سال)
.19علوم:4زمینوفضا(گروهسنی4تا5سال)
.2٠علوم(5گروهسنی5تا6سال)
.21زبانآموزی(1گروهسنی3تا4سال)
.22زبانآموزی(2گروهسنی4تا5سال)
.23زبانآموزی(3گروهسنی5تا6سال)

مؤلفان و ويراستاران علمی

والدین
راهنمایجامعپرورشنوزادونوپا(تولدتاسهسالگی)
مجموعهفعالیتهاییبراینوزاد
مجموعهفعالیتهاییبراینوپا

نردبانآبی

29000
تومان

ـ ـ پیش از دبستان ـ ـ

اول

دكتر فاطمه قاسمزاده ،بتول فتحاهلل،
فريبا كيهانی ،رقيه يزداندوست،
شهره يوسفی ،و ديگران

۶۶1

کاغذ این کتاب از
جنگلهایصنعتیپایدار
تهیه شده است.

طرحهای کار مربی جلد اول

طرحهای کار مربی جلد دوم

کد  ۲۸۴ ۶۶۱صفحه چاپ۹

کد  ۲۸۰ ۶۶۲صفحه چاپ۹
جل

دچ

مجموعه کتابهای پیش از دبستان

مجموعه کتابهای پیش از دبستان

)جلد چهارم(

برای كار با كودكان

 3تا  5سال

کودکان
.11هنر:1رنگ
.12ریاضی1:1و2و(3گروهسنی3تا4سال)
.13ریاضی1:2و2و(3گروهسنی3تا4سال)
.14ریاضی:3اینپنجانگشت(گروهسنی4تا5سال)
.15ریاضی(4گروهسنی5تا6سال)
.16علوم:1گیاهانوجانوران(گروهسنی3تا4سال)
.17علوم:2انسان(گروهسنی3تا4سال)
.18علوم:3علومفیزیکی(گروهسنی4تا5سال)
.19علوم:4زمینوفضا(گروهسنی4تا5سال)
.2٠علوم(5گروهسنی5تا6سال)
.21زبانآموزی(1گروهسنی3تا4سال)
.22زبانآموزی(2گروهسنی4تا5سال)
.23زبانآموزی(3گروهسنی5تا6سال)
والدین
راهنمایجامعپرورشنوزادونوپا(تولدتاسهسالگی)
مجموعهفعالیتهاییبراینوزاد
مجموعهفعالیتهاییبراینوپا

والدین
دكتر فاطمه قاسمزاده ،بتول فتحاهلل،
راهنمایجامعپرورشنوزادونوپا(تولدتاسهسالگی)
يزداندوست،
كيهانی ،رقيه
فريبا
هاییبراینوزاد
مجموعهفعالیت
هاییبراینوپاديگران
شهره يوسفی ،و
مجموعهفعالیت

نردبانآبی

ـ ـ پیش از دبستان ـ ـ

تومان

مؤلفان و ويراستاران علمی

نردبانآبی

۶۶۴

کاغذ این کتاب از
جنگلهایصنعتیپایدار
تهیه شده است.
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مربیان
هاییاددهیݢ_یادگیریمبتنیبررویکردرشدمحور
ݢ
.1روش
.2طر حهایکارمربی(جلد)1
.3طر حهایکارمربی(جلد)2
.4طر حهایکارمربی(جلد)3
.5طر حهایکارمربی(جلد)4
.6طر حهایکارمربی(جلد)5
.7راهنمایزبانآموزی
.8راهنمایجامعپرورشنوزادونوپا(تولدتاسهسالگی)
.9مجموعهفعالیتهاییبراینوزاد
.1٠مجموعهفعالیتهاییبراینوپا
کودکان
.11هنر:1رنگ
.12ریاضی1:1و2و(3گروهسنی3تا4سال)
.13ریاضی1:2و2و(3گروهسنی3تا4سال)
.14ریاضی:3اینپنجانگشت(گروهسنی4تا5سال)
.15ریاضی(4گروهسنی5تا6سال)
.16علوم:1گیاهانوجانوران(گروهسنی3تا4سال)
.17علوم:2انسان(گروهسنی3تا4سال)
.18علوم:3علومفیزیکی(گروهسنی4تا5سال)
.19علوم:4زمینوفضا(گروهسنی4تا5سال)
.2٠علوم(5گروهسنی5تا6سال)
.21زبانآموزی(1گروهسنی3تا4سال)
.22زبانآموزی(2گروهسنی4تا5سال)
.23زبانآموزی(3گروهسنی5تا6سال)

29000

هارم

)جلد پنجم(

مربیان
هاییاددهیݢ_یادگیریمبتنیبررویکردرشدمحور
ݢ
.1روش
.2طر حهایکارمربی(جلد)1
.3طر حهایکارمربی(جلد)2
.4طر حهایکارمربی(جلد)3
.5طر حهایکارمربی(جلد)4
.6طر حهایکارمربی(جلد)5
.7راهنمایزبانآموزی
.8راهنمایجامعپرورشنوزادونوپا(تولدتاسهسالگی)
.9مجموعهفعالیتهاییبراینوزاد
.1٠مجموعهفعالیتهاییبراینوپا

جلد

ـ ـ پیش از دبستان ـ ـ

29000
تومان

پن
جم

برای كار با كودكان

 3تا  5سال

مؤلفان و ويراستاران علمی
دكتر فاطمه قاسمزاده ،بتول فتحاهلل،
فريبا كيهانی ،رقيه يزداندوست،
شهره يوسفی ،و ديگران

۶۶5

کاغذ این کتاب از
جنگلهایصنعتیپایدار
تهیه شده است.

طرحهای کار مربی جلد سوم

طرحهای کار مربی جلد چهارم

طرحهای کار مربی جلد پنجم

کد  ۲۸۰ ۶۶۳صفحه چاپ ۹

کد  236 ۶۶۴صفحه چاپ ۲

کد  ۲۸۴ ۶۶۵صفحه چاپ ۲

خـردســال

مجموعهی «کتاب های کار پیش از دبستان»

پیش از دبستان

این مجموعه کتابها شامل فعالیتهای خالق و آزاد برای کودکان است و تکمیلکنندهی آموزشهای مربی است و
فرصتی فراهم میآورد تا کودک تجربه و کشف کند ،حل مسئله کند و با مفاهیم گونا گون آشنا شود و از یادگیری لذت ببرد.

ریاضی 1( 1و2و)3

ریاضی 1( 2و2و)3

ریاضی  - 3این  5انگشت

ریاضی 4

کد  ۳۲ ۶۶۷صفحه چاپ ۸
گروه سنی  ۳تا  ۴سال

کد  ۳۲ ۶۶۸صفحه چاپ ۸
گروه سنی  ۳تا  ۴سال

کد  ۳۴ ۶۸۶صفحه چاپ۵
گروه سنی  ۴تا  ۵سال

کد  ۴۴ ۱۲۶۳صفحه چاپ۵
گروه سنی  5تا  6سال

علوم  - 1گیاهان و جانوران

علوم  - 2انسان

علوم  - 3علوم فیزیکی

علوم  - 4زمین و فضا

کد  ۳۲ ۶۷۱صفحه چاپ ۷
گروه سنی  ۳تا  ۴سال

کد  ۳۶ ۶۷۲صفحه چاپ ۷
گروه سنی  ۳تا  ۴سال

کد  ۲۴ ۶۷۳صفحه چاپ ۷
گروه سنی  ۴تا  ۵سال

کد  ۲۸ ۶۷۴صفحه چاپ ۷
گروه سنی  ۴تا  ۵سال

علوم 5

رنگ (هنر )1

زبان آموزی

کد  ۴۴ ۱۲۶۴صفحه چاپ ۵
گروه سنی  ۵تا  ۶سال

کد  ۲۸ ۹۸۹صفحه چاپ ۶
گروه سنی  4تا  5سال

کد  ۶۸ 1696صفحه چاپ ۲
گروه سنی  ۵تا  ۶سال

دفترچه ارتباط بین اولیا ومربیان
(خانه و مهدکودک)

کد  ۱۶۰ ۹۵۳صفحه چاپ ۴
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خـردســال
پیش از دبستان

مجموعهی «آموزش مفاهیم ریاضی به کمک کریتر کوچولو»
ت و تفاوت ،طبقهبندی ،شکلهای
این مجموعه کتابها ،شامل فعالیتهای سرگرمکننده برای آموزش مفاهیم پایهی ریاضی از جمله شباه 
هندسی و اعداد است .حضور کریتر کوچولو و خانوادهی او در همه جای کتاب ،یادگیری را برای کودکان لذتبخش و آسان میکند.

آموزش مفاهیم ریاضی
با کریتر کوچولو

آموزش مفاهیم پایه
پیشدبستان با کریتر کوچولو

آموزش ریاضی به زبان ساده
با کریتر کوچولو

کد  ۶۴ ۱۲۵۷صفحه چاپ 3

کد  ۶۴ ۱۲۵۸صفحه چاپ 3

کد  ۶۴ ۱۲۵۹صفحه چاپ3

مجموعهی «مهد در خانه»

این مجموعه کتابها طوری طراحی شدهاند که هم برای استفاده در مهدهای کودک و هم در خانه مناسب باشد .در هر یک از صفحات این کتابها عالوه بر
فعالیتهای سرگرمکننده ،راهکارهای آموزشی و پیشنهادهای متنوعی به والدین ارائه شده است تا مفاهیم مورد نیاز برای ورود به دبستان را به کودکان خود آموزشدهند.

20

چند تا میبینی؟ بشمار!

چه اندازه؟ چه شکلی؟ چه رنگی؟ چی مثل چیه؟

کد  ۳۲ ۸۴۶صفحه چاپ ۱

کد  ۳۲ ۸۴۷صفحه چاپ

کد  ۳۲ ۸۴۸صفحه چاپ ۱

میخوام برم مدرسه
کد  ۳۲ ۸۴۹صفحه چاپ ۱

خـردســال

مجموعهی «مفاهیم ریاضی»
این مجموعه کتابها ،مفاهیم پایه ریاضی را به زبانی ساده و از راه بازی ،سرگرمی و نقاشی به کودکان پیش از دبستان
آموزش میدهد .هر جلد از این مجموعه شامل تعداد زیادی برچسب است که یادگیری را برای کودکان لذتبخش میکند.

اعداد
کد  ۳۲ ۱۲۶۰صفحه چاپ 2

شکلهای هندسی

جور کردن و طبقهبندی

کد  ۲۴ ۱۲۶۱صفحه چاپ2

کد  ۲۴ ۱۲۶۲صفحه چاپ 2

پیش از دبستان

مجموعهی «داستانی موشها»
این مجموعه کتابها ،شکلهای مختلف اعداد  1تا  10و رنگهای اصلی و مکمل را در قالب داستان و با زبانی ساده و کودکانه ،با
تصاویری زیبا به کودکان آموزش میدهد .در ابتدای هر کتاب پیشنهادها و فعالیتهای متنوعی آورده شده است که به کودکان
کمک میکند این مفاهیم را بهتر و عمیقتر یاد بگیرند.

موشها و رنگها

موش ها و اعداد

کد  ۳۲ ۲۳5صفحه
چاپ ۱

کد  ۳۲ ۲۳۳صفحه
چاپ ۱

موشها و شکلها
کد  ۳۲ ۲۳4صفحه
چاپ ۱
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خـردســال
پیش از دبستان

22

بیا تا کنیم ۱

بیا تا کنیم 2

بیا رنگ کنیم 1

بیا رنگ کنیم 2

کد  ۴۸ ۳۵۶صفحه چاپ7

کد  ۴۸ ۷۲۷صفحه چاپ 7

کد  ۵۶ ۳۵۴صفحه چاپ 7

کد  ۵۶ ۷۲۶صفحه چاپ 6

بیا بچسبانیم ۱

بیا بچسبانیم 2

بیا بچسبانیم (آشنایی با غذا)

بیا بچسبانیم (آشنایی با حیوانات)

کد  ۴۰ ۳۵۷صفحه چاپ 7

کد  ۴۰ ۷۲۱صفحه چاپ 7

کد  ۴۰ ۷۲۲صفحه چاپ 6

کد  ۴۰ ۷۲۰صفحه چاپ 5

بیا کاغذ ببریم 1

بیا کاغذ ُببریم 2

بیا

کد  ۵۶ ۳۵۵صفحه چاپ 7

کد  ۵۶ ۷۲۴صفحه چاپ 5

کد  ۵۶ ۷۲۳صفحه چاپ 6

کاغذ ُببریم (آشنایی با غذا)

بیا بچسبانیم (وسایل حمل و نقل)

بیا بچسبانیم (در باغ وحش)

کد  ۲۴ ۱۰۳۹صفحه چاپ 2

کد  ۲۴ ۱۰۳۸صفحه چاپ 2

بیا کاغذ ُببریم (آشنایی با حیوانات)
کد  ۵۶ ۷۲۵صفحه چاپ 5

خـردســال

ب کار ُ
کومن»
مجموعهی «کتا 

پیش از دبستان

در این مجموعه کتابها ،کودک با روش ُ
کومن به صورت گامبهگام رنگآمیزی میکند،
چسباندن را میآموزد ،کاغذ را در جهات مختلف تا و برش میزند و از انجام دادن این
فعالیتها لذت میبرد .کتابهای کار ُ
کومن به مهارتهای حرکتی ظریف و تطابق
چشم و دست کودک کمک میکند.

علوم()1

علوم ()2

مازبازی ()۱

مازبازی ()2

کد  ۲۴ ۱۶۸۵صفحه چاپ ۱

کد  ۲۴ ۱۶۸۶صفحه چاپ ۱

کد  ۲۴ ۱۴۷۹صفحه چاپ 2

کد  ۲۸ ۱۴۸۰صفحه چاپ 2

کاردستیهای ساده 1

کاردستیهای ساده 2

رنگ کنیم 1

رنگ کنیم 2

کد  ۲۸ ۷۷۸صفحه چاپ 3

کد  ۲۸ ۷۷۹صفحه چاپ 3

کد  ۲۸ ۷۸۰صفحه چاپ ۴

کد  ۲۸ ۷۸۱صفحه چاپ ۴

ُ

ُببریم 1

ُببریم 2

بچسبانیم 1

بچسبانیم 2

کد  ۲۸ ۷۷۴صفحه چاپ ۴

کد  ۲۸ ۷۷۵صفحه چاپ ۴

کد  ۲۸ ۷۷۶صفحه چاپ 5

کد  ۲۸ ۷۷۷صفحه چاپ 5
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خـردســال
پیش از دبستان

مجموعهی

«داستانهای آموزش ریاضی»

این مجموعه کتابهای مصور ،مفاهیم
ریاضی پیش از دبستان را در قالب داستان
و با زبانی ساده و
کودکانه آموزش میدهد .از این مجموعه
میتوان هم در مهدکودکها و هم در خانه
استفاده کرد.

24

یک و دو و سه  ...نی نی کوچولو
تو هم با من بخون و بگو

هویج کمتر ،هویج بیشتر

کد  ۲۴ ۹۰۴صفحه چاپ ۱
موضوع آشنایی با اعداد

کد  ۳۲ ۸۵۷صفحه چاپ ۱
موضوع آشنایی با مفهوم کمتر و بیشتر

سه آتشنشان کوچولو

بهترین ژیمناست دنیا

بلدم بشمارم

کد  ۳۲ ۷۹۷صفحه چاپ ۱
موضوع آشنایی با مفهوم جور کردن

کد  ۳۲ ۸۰۴صفحه چاپ ۱
موضوع آشنایی با مفهوم باال و پایین و کوتاه و بلند

کد  ۳۲ ۷۹۹صفحه چاپ ۱
موضوع آشنایی با شمارش اعداد

سوپ جلبک دریایی

بیب بیب ،ویژ ویژ

هیوالها و صندلی بازی

کد  ۳۲ ۸۰۲صفحه چاپ ۱
موضوع آشنایی با مفهوم تناظر

کد  ۳۲ ۸۰۳صفحه چاپ ۱
موضوع آشنایی با مفهوم الگو

کد  ۳۲ ۸۰۵صفحه چاپ ۱
موضوع آشنایی با مفهوم یکی یکی کم شدن

بهترین رژۀ حشرات

ساعت چند است؟

یک جفت جوراب

کد  ۳۲ ۸۰۱صفحه چاپ ۱
موضوع آشنایی با مفهوم مقایسهی انداز هها

کد  ۳۲ ۷۹۸صفحه چاپ 2
موضوع آشنایی با مفهوم زمان و ساعت

کد  ۳۲ ۸۰۰صفحه چاپ ۱
موضوع آشنایی با مفهوم جفت کردن

خـردســال
پیش از دبستان

مجموعهی «کارتهای قصهگویی کامیشی بایی»
در هر یک از این بستهها  12کارت بزرگ وجود دارد ،که در یک طرف آن تصویر و در طرف دیگر آن متن قرار دارد.
ابعاد بزرگ این کارتها این امکان را به مربیان و والدین میدهد تا برای گروههای کوچک و بزرگ قصه بخوانند و
کودکان بتوانند به راحتی تصاویر داستان را ببینند.
هدف از استفاده کردن از کارتهای قصهگویی هماهنگ کردن دیدهها و شنیدههاست« .من میگویم ،تو گوش
میکنی و میبینی» ،در این فرایند ،میزان توجه و تمرکز ،تشخیص و درک توالی حوادث ،خزانهی لغات و درک معانی
کلمات توسعه مییابد و در پیآن عالقهمندی به کتاب و عادت به مطالعه ایجاد میشود.

تقصیر من بود!

خرسی و ترس

کد  ۱۲ ۹۵۸کارت چاپ ۱

کد  ۱۲ 965کارت
چاپ ۱

موشی و خودش

غول کوچولو در مهد کودک

کد  ۱۲ ۹۶۸کارت
چاپ ۱

کد  ۱۲ ۹۵۹کارت چاپ ۱

خانۀ سبز

نازک نارنجی

کد  ۱۲ ۹۶۴کارت چاپ ۱

کد  ۱۲ ۹۶۷کارت چاپ ۱

خرگوش خوشحال ،خرگوش غمگین

مامانم را میخوام

کد  ۱۲ ۹۶۳کارت چاپ ۱

کد  ۱۲ ۹۶۱کارت چاپ ۱

موشی و دلتنگی

خرسی و حسودی

خودم بلدم

کد  ۱۲ ۹۶۶کارت چاپ ۱

کد  ۱۲ ۹۶۲کارت چاپ ۱

کد  ۱۲ ۹۶۰کارت چاپ ۱
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خـردســال
پیش از دبستان

بازیهای فک ــری

حیوانات
کد ۱۴۵۷

خورا کیها
کد ۱۴۵۸

 ۱۲جورچین

بازی فکری حافظه
کد ۱۴۵۲

اعداد ۱ -۱۰
کد  20 783کارت

 ۴۰کارت

احساسات ما
کد ۸۲۵

26

شکلها و رنگها

 ۱۲کارت دو رو

کد ۱۴۵۶

 ۱۲جورچین

Numbers 1-10
کد  ۲۰ ۶۸۷کارت

کدام دوتا شبیهاند؟
کد ۱۴۵۱

 24کارت

 ۱۲جورچین

رنگها و شکلها
کد  ۴۰ ۷۸۲کارت

خـردســال

مجموعهی «جورچین (پازل)»

پیش از دبستان

جورچین از بازیهای مورد عالقهی کودکان است که سرگرمکننده هم هست و باعث افزایش
دقت و تمرکز میشود .دامنهی واژگان کودک را افزایش میدهد .مهارتهای حرکتی ظریف
انگشتان دست را تقویت میکند .مهارت حل مسئله و قوت تشخیص شکل ،رنگ و اندازه
را در کودک افزایش میدهد.
4
قطعههای محكم و بادوام

قطعههای محکم و بادوام

و تسهیل
ارتباط آن
رنگ زرد،

نیاز آموزش ریاضی به کودکان
 .۱آشنایی با شکلها یکی از مهارتهای پایه و پیش ِ
است .یادگیری هندسه ابتدا ،از شناخت شکلهای ساده شروع میشود.فرا گیری
این مهارت ،کودک را برای درک مفهوم طبقهبندی آماده میکند.

د و سپس
ه را با هم

 .۲چون این جورچینها فقط دو قطعه دارند کودک به تنهایی میتواند آنها را
درست کند.
شماره کتابشناسی ملی 3579308

شماره کتابشناسی ملی 3579460

۹۳1

نردبانآبی

۹۳۰

ـ ـ پیش از دبستان ـ ـ

حیوانات و بچههایشان

926

کد  2۰ ۹۲۶جورچین

شناخت رنگها

شکلها

کد  2۰ 931جورچین

کد  2۰ ۹۳۰جورچین

۴

4
قطعههای محکم و بادوام

ايجاد مهارتهای پايه

ٔ
 .۱مفهوم ترتیب یکی از مفاهیم پایه ریاضی است .پیدا کردن قطعات مرتبط با
جورچین و چیدن آنها به ترتیب ،به پیشرفت قدرت مشاهده ،تفکر و استدالل
کودک کمک میکند .این جورچینها را مربیان ،طراحی و با کودکان کار کردهاند تا
مطمئن شوند با گروه سنی آنها مطابقت دارد.

تصاوير واقعی

 .۲چون این جورچینها فقط سه قطعه دارند کودک به تنهایی میتواند آنها را
درست کند.

قطعههای محكم و بادوام
شماره کتابشناسی ملی 3579456

شماره کتابشناسی ملی 3579311

نردبانآبی

927

۹۲۵

ـ ـ پیش از دبستان ـ ـ

مفهوم تضاد

مفهوم ارتباط

928

کد  2۰ ۹۲۸جورچین

کد  2۰ ۹۲۷جورچین

4
ٔ
چـون تنهـا  ۲قطعـه درسـت بـا هـم جـور میشـوند
كـودک بـه تنهايـی میتوانـد يـاد بگيـرد.
آموزش با جورچين
كـودكـان با اين جورچيـنها لغات جديدی
میآموزند و مهارتهای اصلی و كاربردی آنها
تقويت میشود .اين جورچينها را مربیان
طراحی و با كودكان كار كردهاند تا مطمئن شوند
موضوعات با گروه سنی آنان مطابقت دارد.

قطعههای محكم و بادوام

وايد زير است:

927

موضوعات آموزشی ساده برای ايجاد مهارتهای پايه

آشنايی با واژهها

مفهوم ترتیب
کد  ۱۶ 925جورچین

4

2

تصاوير واقعی

قطعههای محكم و بادوام
شماره کتابشناسی ملی 3579456

شماره کتابشناسی ملی 4229621

نردبانآبی

۸۲۸

ـ ـ پیش از دبستان ـ ـ

927

ترتیب و توالی

وسایل حمل و نقل

مشاغل

کد  ۱۶ ۹۲۴جورچین

کد  2۰ 828جورچین

کد  ۱۶ ۸۲۷جورچین

927

2

ٔ
چون تنها  ۲قطعه درست با هم جور میشوند
كودک به تنهايی میتواند ياد بگيرد.
آموزش با جورچين
كودكان با استفاده از اين جورچينها ،مفهوم
تضاد را ياد میگيرند .اين جورچينها را مربیان
طــراحی و با كـودكان كـار كـردهاند تا مطـمئـن
شوند با گروه سنی آنان مطابقت دارد.

قطعههای محكم و بادوام

شماره کتابشناسی ملی 4532452

نردبانآبی

ـ ـ پیش از دبستان ـ ـ

1454

اعداد و شمارش
کد  20 ۱۴۵۳جورچین

1453

آشنایی با تضاد

1454

کد  ۲۰ ۱۴۵۴جورچین
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خـردســال

تهای آموزشی»
مجموعهی «کار 

پیش از دبستان

استفاده از این کارتها میتواند دامنهی لغات کودک را افزایش دهد و او را با مفاهیم گونا گون از جمله شکلها ،رنگها و اعداد آشنا کند.

آموزش مفهوم تضاد و متضادها آموزش مفهوم طبقهبندی

آموزش مفهوم رابطه
کد  36 ۷۶۰کارت چاپ ۳

کد  36 558کارت چاپ ۳

کد  36 ۵۵۷کارت چاپ ۳

آموزش مهارتهای زندگی
کد  36 559کارت چاپ ۴

پوسترهای آموزشی پیش از دبستان

اعداد
6

شش

7

هفت

8

3

هشت

9

4

10

5

ده
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اعداد

رنگها

کد  ۹۲۲قطع ۴۸/۵ × ۶۹ :

کد  ۹۲۳قطع ۴۸/۵ × ۶۹ :

خـردســال

مجموعهی «دالیبازی»

پیش از دبستان

اشعار شیرین زهرا موسوی همراه با ویژگیهای خاص این کتابها از جمله برشها و بالههایی که بخشی از تصویر و شعر را پنهان
میکند ،تجربهای لذتبخش و سرگرمکننده برای والدین و کودک خردسال فراهم میکند .این مجموعه همچنین به کودک کمک
میکند از طریق شعر و تصاویر جذاب ،دایره واژگان خود درباره اعضای بدن ،اسباب خانه ،وسایل نقلیه ،حیوانات و  ...را گسترش
دهد.

این سر و دست و پاشه ،ناف نینی کجاشه؟

تنها شده نینی ما ،مامان جون نینی بیا

نینی قام قام

کد  ۱۴ ۱۶۶۲صفحه چاپ 2

کد  ۱۴ ۱۶۶۳صفحه چاپ 2

کد  ۱۴ ۱۶۶۴صفحه چاپ 2

نی نی چقد ملوسه ،مامان اونو می بوسه

من دیگه پوشک نمیخوام

خانهات کجاست؟

کد  ۳۲ ۱۶۶۵صفحه چاپ ۲

کد  ۴۲ ۱۶۶۱صفحه

کد  ۱۶ ۸۶۲صفحه
چاپ ۱

بازیهای فکری برای
دستهای کوچک

سودوکو

هرچیزی را دور نریز!

کد  ۴۸ ۱۲۷۷صفحه چاپ ۲

کد  ۲۴ ۱۲۷۶صفحه چاپ ۳

کد 555

 12صفحه چاپ ۳

موضوع بازیافت و بازمصرف
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خردسال/کودک
مهارت های ز ندگی

مجموعهی «ماجراهای ریحانه و پیشی کوچولو»
نویسنده :معصومه یزدانی

موضوع مهارتهای زندگی

تصویرگر :سارا خرامان

داستان زبان بسیار سادهای دارد که باعث کشش بیشتر کودک میشود.
این مجموعه یک شخصیت اصلی به نام ریحانه دارد ،نزدیکترین دوست ریحانه پیشی کوچولو است .آنها هر دو در طی داستان با
مسائلی روبهرو میشوند که این مسائل برایشان ناآشناست و باید راهحلی برای آن پیدا کنند ،مهارتهای مختلفی از جمله جرئتورزی،
مسئولیتپذیری و سوادآموزی در قالب داستان آموزش داده میشود و پس از آن ریحانه و پیشی کوچولویش باید راهحل مشکل را پیدا کنند.

۲

۲
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پیشی کوچولو! بیشتر ..بیشتر...بیشترتر!

پیشی کوچولو! موشک مال توست

پیشی کوچولو! نگو به من چه!

کد  24 1137صفحه چاپ 2

کد  24 1138صفحه چاپ 2

کد  24 1140صفحه چاپ 2

پیشی کوچولو انگشتهایت کو؟

پیشی کوچولو! حوصلهات سر رفته؟

پیشی کوچولو نترس ...نترس!

کد  24 ۱۴۰۶صفحه چاپ ۱

کد  24 ۱۱۳۹صفحه چاپ 2

کد  24 ۱۴۰۷صفحه چاپ ۱

پیشی کوچولو به خود خودم دست نزن!

پیشی کوچولو حسود شدی؟

کد  24 ۱۴۰۸صفحه چاپ ۱

کد  24 ۱۴۰۹صفحه چاپ ۱

خردسال/کودک

مجموعهی «ماجراهای مهتاب»
نویسنده :مریم فیاضی

مهارت های ز ندگی

تصویرگر :محبوبه یزدانی

هدف این مجموعه آموزش غیر مستقیم مهارتهایی است که کودکان برای ورود به اجتماع به آن نیاز دارند .در مجموعهی
ل مسئله ،قانونمداری و مقابله با ترس در خالل این داستانها گنجانده
«ماجراهای مهتاب» مضامینی چون جرئتورزی ،ح 
شده است ،داستانها روایتی شیرین و ساده دارند که کودکان بهراحتی با آنها ارتباط برقرار میکنند.
شخصیت اصلی داستان یعنی مهتاب در هر کتاب با گره یا مسئلهای روبهرو میشود که راهحلی برای آن ندارد و تمام
روشهای مختلف را برای حل مسئله استفاده میکند و در واقع هدف این داستانها پارهای از مهارتها برای کودکان پیش
از دبستان است.

برویم پارک؟

کی اول برود؟

همه چیز را نمیشود چسباند اما ...

کد  ۲۴ 1047صفحه
چاپ 1

کد  ۲۴ 1156صفحه
چاپ 2

کد  ۲۴ ۱۲۳۱صفحه چاپ ۱

خوابم نمیآید
کد  ۲۴ ۱۰۷۸صفحه چاپ ۱
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خردسال/کودک
مهارت های ز ندگی

مجموع ه شعر « مهارتهای زندگی بچهدایناسورها»

موضوع آموزش مهارتهای رفتاری و ارتباطی-زبانی

در نظر بگیرید که پدر یا مادری بخواهد به یک بچهدایناسور مهارتهای زندگی را آموزش دهد .آنها وقتی ببینند که زورشان به بچهدایناسورشان
نمیرسد ،تنها راهی که وجود دارد آموزش با شعر است .لجبازترین بچهدایناسورها وقتی متوجه شوند کسی مشغول شعر گفتن است سرا پا گوش
میشوند و همهی آن صحبتها را میپذیرند!
این مجموعهی  ۶جلدی ،مهارتهایی مثل ادب رفتاری ،مراقبت از خود ،ادب کالمی ،و رعایت نظم را در قالب شعر و با تصاویری جالب از انواع
دایناسورها همراه با نام علمی آنها مطرح میکند.

دایناسور ریزه میزه
باز دوباره مریضه

با این که من دایناسورم
میخوام بگم دوست دارم

دایناسورا یاد میگیرن
چه جوری «شب بهخیر» بگن

کد  ۳۲ 324صفحه
چاپ2

کد  ۳۲ 814صفحه چاپ ۱

کد  ۳۲ 815صفحه چاپ ۱

مدرسه می ره دایناسور
چی یاد میگیره دایناسور

هیچ میدونی دایناسوره
چطور غذاشو میخوره

کد  ۳۲ 816صفحه چاپ ۱

کد  ۳۲ 817صفحه چاپ ۱

دایناسور ریز ه میزه
مرتب و تمیزه
کد  24 399صفحه چاپ 2
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خردسال/کودک
مهارت های ز ندگی

مجموع ه شعر «فری کوچولو»
نویسنده :سروش خاوری

موضوع آموزش مهارتهای ارتباطی و خودآ گاهی

تصویرگر :نوشین ناهیدی

مهارتهایی همچون رعایت حق تقدم ،پشتکار ،مهرورزی و رعایت حقوق دیگران در این مجموعه با زبان شعر به کودکان ارائه میشود.

فریکوچولوراضیه
تو نوبت بازیه

ف ریکوچولوتو هر کار
سعی میکنه هزار بار

ف ریکوچولو مهربونه
خوشخنده و خوشزبونه

کد  ۳۲ ۵۲۹صفحه
چاپ ۲

کد  ۳۲ ۵۳۰صفحه
چاپ ۲

کد  ۳۲ ۵۳۱صفحه چاپ ۲

فری کوچولو نازنازیه
عاشق هرچی بازیه

فری کوچولو بخشنده است
اونکه خسیسه شرمنده است

کد  ۳۲ ۵۳۳صفحه چاپ ۲

کد  ۳۲ ۵۳۴صفحه چاپ ۲

33

خردسال/کودک
مهارت های ز ندگی

مجموعهی «ماجرا های شوتک»
نویسنده :معصومه یزدانی
در این مجموعه مهارتهایی به روش غیرمستقیم آموزش داده میشود که الزم است کودک با آنها آشنا شود.
قهرمان داستان دختر بچهای به نام شوتک است که با خانوادهاش در یک مجتمع مسکونی زندگی میکنند ،شوتک دوستانی به نام
شاتو و گردالو نیز دارد که در روند داستان او را همراهی میکنند ،شوتک که در حال رفتن به دبستان است در هر قسمت بامهارتهایی
مانند مسئولیتپذیری ،ادب رفتاری ،حل مسئله ،همدلی ،خودداری ،اعتماد به نفس ،بردباری ،رعایت انضباط ،تفکر خالق ،تفکر
نقاد و  ...روبهرو میشود و در طول داستان آموزش میبیند که برای رویارویی با هر کدام از این مسائل به چه چیزهایی نیاز دارد.

اول کی باید سالم کند؟

تصویرگر :سمانه صلواتی

بگذار فکر کنم

پس کی بروم بازی؟

تصویرگر :سمانه صلواتی

بروم دعوا کنم

کد  24 ۱۰۲۸صفحه چاپ 3

کد  24 ۱۰۲۹صفحه چاپ ۳

کد  ۲۴ ۱۰۳۰صفحه
چاپ ۳

کد  24 ۱۰۳۱صفحه چاپ ۲

االن  ...االن برمیدارم

من هم نگاه نکرده بودم

چرا و چرا؟ بازم چرا؟

قیچی کردنم که خوبه

کد  24 ۱۰۳۲صفحه چاپ ۲

کد  24 ۱۰۳۳صفحه چاپ ۳

کد  24 ۱۰۳۷صفحه چاپ ۲

کد  ۲۴ ۱۰۳۴صفحه
چاپ ۲

فهمیدم چیکار کنم

چرا نمیآی؟

کد  24 ۱۰۳۵صفحه چاپ ۳

کد  24 ۱۰۳۶صفحه چاپ ۲

تصویرگر :سمانه صلواتی

تصویرگر :گلریز گرگانی

تصویرگر :گلریز گرگانی

تصویرگر :گلریز گرگانی
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تصویرگر :سمانه صلواتی

تصویرگر :گلریز گرگانی

تصویرگر :سمانه صلواتی

تصویرگر :گلریز گرگانی

خردسال/کودک

مجموعهی «خرسی و موشی»

مهارت های ز ندگی

ً
مخصوصا آ گاهی چندانی به احساسات منفی خود ندارند .پس بهسادگی میترسند،

کودکان
عصبانی میشوند ،غمگین میشوند و راحتتر حسودی میکنند .برای اینکه کودکان یاد بگیرند
چگونه احساسات منفی خود را مدیریت کنند ،نیاز دارند که احساسات خود را بهخوبی بشناسند.
در این مجموعهی ۶جلدی به مهارتهای مقابله با حسادت ،غم ،دلتنگی ،ترس ،و همدلی
پرداخته میشود.

راهنمای مهارتهای زندگی
خرسی و موشی
کد  136 1202صفحه چاپ 2

خرسی و حسودی

خرسی و ترس

خرسی و دیگران

کد  ۲۴ ۲۳۶صفحه
چاپ۵

کد  ۲۴ ۳۳۹صفحه
چاپ۵

کد  ۲۴ ۳۸۰صفحه
چاپ۵

موشی و خودش

موشی و دردسرهایش

موشی و دلتنگی

کد  ۲۴ ۳۶۶صفحه
چاپ۵

کد  ۲۴ ۴۸۹صفحه
چاپ۵

کد  ۲۴ ۴۹۲صفحه
چاپ۴
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خردسال/کودک
مهارت های ز ندگی

مجموعهی «کریتر کوچولو »

ً
کودکان دوست دارند هر کاری که دلشان میخواهد انجام دهند .مثال آنها دوست دارند هر وقت که خواستند بخوابند ،هر وقت که دوست
دارند اتاقشان را مرتب کنند ،هر جور که دوست دارند رفتار کنند ،هر طور که دوست دارند با خواهر یا برادرشان بازی کنند ،و  ...ولی الزم است
که آنها هرچه زودتر با رفتار صحیح آشنا شوند .آموزش غیر مستقیم از طریق کتابهای داستانی روشی است که در دراز مدت به کودکان کمک
میکند بسیاری از رفتارهای اجتماعی را بیاموزند.
۴
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شلخته

نی نی

یادم رفت

کد  ۲۴ ۶۵۲صفحه
چاپ ۴

کد  ۲۴ ۶۵۳صفحه
چاپ ۳

کد  ۲۴ ۶۵۴صفحه
چاپ ۳

خودم بلدم

منم میخوام

کد  ۲۴ ۶۵۵صفحه
چاپ ۴

کد  ۲۴ ۶۵۶صفحه
چاپ ۳

امان از دست بزرگترها:
این کار را بکن ،آن کار را نکن

من و دوستم

کاشکی بزرگتر بودم

کد  ۲۴ ۶۵۸صفحه
چاپ ٣

کد  24 ۸۱۳صفحه چاپ ٢

کد  24 ۶۵۷صفحه چاپ ۳

خردسال/کودک
مهارت های ز ندگی

بیمارستان که ترس ندارد
کد  24 807صفحه

چاپ ۲

راستش را بگو!

من و مامانم

کاشکی بلد بودم

کد  24 808صفحه چاپ ۲

کد  24 809صفحه چاپ ۲

چه خواب بدی دیدم!

اول تو

کد  24 810صفحه چاپ ۳

کد  24 811صفحه چاپ ۳

کد  24 812صفحه چاپ ۳

راهنمای مهارتهای زندگی
کریتر کوچولو 1

راهنمای مهارتهای زندگی
کریتر کوچولو 2

راهنمای مهارتهای زندگی
کریتر کوچولو 3

کد  96 1200صفحه چاپ ۱

کد  96 1201صفحه چاپ ۱

کد  96 ۱۵۹۴صفحه چاپ ۱

37

خردسال/کودک مجموعهی «خرگوش کوچولو »
مهارت های ز ندگی

موضوع مدیریت احساسات

تا وقتی که کودک نتواند احساسات خود را بشناسد ،نمیتواند آنها را مدیریت کند .مدیریت احساسات به کودک کمک میکند
احساسهای منفی خود را کاهش و احساسهای مثبت خود را افزایش دهد .این مجموعهی  ۴جلدی ،مهارتهایی همچون مقابله
با ترس ،غم ،و نشاط را مطرح میکند .شخصیت اصلی این مجموعه «خرگوش کوچولو» نام دارد.

خرگوش کوچولوی ترسو

خرگوش کوچولوی خوشحال

خرگوش کوچولوی غمگین

کد  ۱۸ ۴۳۳صفحه
چاپ ٧

کد  ۱۸ ۴۳۴صفحه
چاپ ٨

کد  ۱۸ ۴۳۶صفحه
چاپ ٧

خرگوش کوچولوی عصبانی
کد  ۱۸ ۴۳۵صفحه
چاپ ٧

راهنمای مهارتهای زندگی
احساسهای خرگوشی
کد  64 1205صفحه چاپ ٣
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خردسال/کودک

مجموعهی «مهارتهای زندگی در قالب شعر»

مهارت های ز ندگی

کاری از رجینا جی برچ و علی گودرزی
کودکان شعر را دوست دارند و راحتتر آن را بهخاطر میآورند .بر این اساس در این مجموعه سعی شده است که مهارتهایی مثل کار
گروهی ،خودتنظیمی ،مسئولیتپذیری ،تفکر منطقی ،راستگویی ،پشتکار ،قانونمداری ،دوستیابی ،و جرئتورزی به زبان شعر برای
کودکان مطرح شود .عالقمند کردن کودکان به اینگونه موضوعات به آنها کمک میکند که در بزرگسالی از زندگی سالمتری برخوردار
باشند.

با همدیگه یک صدا
کار میکنیم پا به پا

فکر کن و بعد عمل کن
مشکل مارو حل کن

تو میتونی دوست من
حساب کنی روی من

کد  ۱۶ ۷۲۸صفحه چاپ ۱

کد  16 729صفحه چاپ ۱

کد  16 730صفحه چاپ ۱

کار درست کدومه؟
مورچه اینو میدونه

تو راست میگی میدونم
از تو چشات میخونم

کوشش و کار و تالش
تسلیم چیزی نباش

کد  ۱۶ 731صفحه چاپ ۱

کد  ۱۶ 732صفحه چاپ ۱

کد  ۱۶ 733صفحه چاپ ۱

نه باال و نه پایین
پیروی از قوانین

تو دوستمی میدونم
دوست خوبت میمونم

بگو که جرئت داری
خیلی شهامت داری

کد  ۱۶ 734صفحه چاپ ۱

کد  ۱۶ 735صفحه چاپ ۱

کد  ۱۶ 736صفحه چاپ ۱
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خردسال/کودک مجموعهی «آداب شهروندی»
مهارت های ز ندگی

ً
توضیح بسیاری از کلمات برای دوستان ساده نیست .مثال تصور کنید که کودکی از شما بپرسد «وظیفهشناسی یعنی چه؟» یا «به چه
کسی با معرفت میگوییم؟» یا «دوست خوب کیست؟» یا «چه کسی درستکار است؟» یا «من چطور میتوانم بچهی مفیدتری
بشوم؟» یا «چه کارهایی نشان میدهد که من با انضباط هستم؟» .ما برای هر کدام از این سؤالها یک جلد کتاب کوچک تهیه
کردهایم تا در نهایت سادگی به شما کمک کنند توضیحات قابل فهمی برای کودک ارائه کنید.

3

با انضباط باشیم

وظیفهشناس باشیم

درستکار باشیم

کد  ۲۴ ۷۶۶صفحه چاپ ۳

کد  ۲۴ ۷۶۷صفحه چاپ ۳

کد  ۲۴ ۷۶۸صفحه چاپ ۳

با معرفت باشیم

مفید باشیم

دوست خوبی باشیم

کد  ۲۴ ۷۶۹صفحه چاپ ۳

کد  ۲۴ ۷۷۱صفحه چاپ ۳

کد  ۲۴ ۷۷۲صفحه چاپ ۳

آداب شهروندی

(مجموعه  ۶جلدی)

کد  ۱۳۲ ۱۶۰۰صفحه چاپ ۱
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خردسال/کودک

مجموعهی «احساسات من»

از همهچیز بدم میآید!
کد ۱۱۶۹

 ۳۲صفحه

چاپ ۲

مهارت های ز ندگی

ترس نداره!

تقصیر آستینم بود!

امان از این همه قانون!

کد  32 872صفحه چاپ ۲

کد  32 873صفحه چاپ ۲

کد  32 1170صفحه چاپ ۲

مجموعهی « ال کی»
از موضوعات مهم دوران کودکی میتوان به عصبانی شدن ،دوست پیدا کردن و نوبتی بازی کردن اشاره کرد .بسیاری از بچهها نمیدانند که وقتی عصبانی میشوند چگونه
ً
عصبانیت خود را کنترل کنند ،بسیاری از بچههایی که کمی خجالتی هستند نمیدانند که چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنند ،و بسیاری از بچهها نمیدانند که اصال چرا در بازی
باید نوبت را رعایت کرد .این مجموعهی  3جلدی ،مهارتهای دوستیابی ،خودداری و رعایت حق تقدم را آموزش میدهد.

ال کی نوبتی بازی میکند
کد ۴۹۵

 ۲۴صفحه

چاپ 6

ال کی دوست پیدا میکند
کد  ۲۴ ۴۹۶صفحه

چاپ 6

وقتی ال کی عصبانی میشود
کد ۴۹۷

 ۲۴صفحه

چاپ

مجموعهی «فرفری»
ترس یکی از رایجترین احساسات در دورهی کودکی است .این مجموعهی  3جلدی ،آ گاهی یافتن به ترس و از آن مهمتر رفتار صحیح در اینگونه موقعیتها را مطرح میکند.

ترس فرفری از گم شدن مامانش
کد ۴۶۲

 ۳۲صفحه

چاپ 3

ترس فرفری از صدای بلند
کد ۴۶۳

 ۳۲صفحه

چاپ 4

ترس فرفری از چیزهای جدید
کد ۴۶۴

 ۳۲صفحه

چاپ 3
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خردسال/کودک مجموع ه داستانهای «تپلی»
مهارت های ز ندگی

موضوع آموزش خودآ گاهی ،مدیریت خشم و استرس

این مجموعهی  11جلدی مهارتهای مختلفی را مثل راستگویی ،پذیرش سوگ ،ابراز هیجان ،رعایت بهداشت ،سازگاری ،سوادآموزی،
رعایت حریم جنسی ،پذیرش و گشودگی ،و مقابله با نگرانی ،خشم ،و بدگویی را آموزش میدهد.شخصیت اصلی مجموعه «تپلی»
نام دارد.

ُ
ت ُپلی به بدنم دست نزن!

ُ
ت ُپلی به مهد کودک میرود

کد  ۱۶ 419صفحه چاپ 8

کد  ۱۶ 420صفحه چاپ 4

ُ
ت ُپلی و تولد کپلی

ُ
ت ُپلی چه احساسی دارد؟

ُ
ت ُپلی و مامانبزرگ

کد  ۱۶ 422صفحه چاپ 3

کد  ۱۶ 423صفحه چاپ 5

کد  ۱۶ 425صفحه چاپ 4

ُ
ت ُپلی عصبانی میشود

ُ
ت ُپلی و ُچغلی کردن

ُ
ت ُپلی راست میگوید

کد  ۱۶ 426صفحه چاپ 5

کد  ۱۶ 560صفحه چاپ 4

کد  ۱۶ 524صفحه چاپ 3

ُ
ت ُپلی نگران میشود

ُ
ت ُپلی به دستشویی میرود

ُ
ت ُپلی با سواد میشود

کد  ۱۶ 509صفحه چاپ 3

کد  16 427صفحه
چاپ 4

کد  16 424صفحه
چاپ 4

راهنمای مهارتهای زندگی تپلی
کد  ۱۸۰ ۱۲۰۴صفحه چاپ 2

۵

گروه نویسندگان
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مترجم :هستی سعادت

خردسال/کودک

مجموعهی آموزش مهارتهای زندگی «تامی االغه و دوستانش»

مهارت های ز ندگی

در مجموعهی  13جلدی « تامی االغه و دوستانش» در قالب داستانهای بسیار ساده و قابلفهم به مهارتهایی همچون جرئتورزی،
هویتیابی ،کار گروهی ،دوستیابی ،کمکطلبی ،ادب رفتاری ،تصمیمگیری ،مراقبت از خود ،احتیاط ،سوادآموزی ،کمکرسانی،
تمرکز ،و مقابله با بیحوصلگی پرداخته میشود.

چه کفشهای مسخرهای!

کی چه کاره است؟

با هم قلعه میسازیم

ت تاز ه چه خوبه!
دوس 

کد  32 938صفحه چاپ 1

کد  32 939صفحه چاپ 1

کد  32 940صفحه چاپ 1

کد  32 941صفحه چاپ 1

ای وای ،گم شدم!

ً
ً
لطفا ،بگو لطفا!

باید تصمیم بگیری کامیل!

چی بخورم قوی بشم؟

کد  32 942صفحه چاپ 1

کد  32 943صفحه چاپ 1

کد  32 944صفحه چاپ 1

کد  32 945صفحه چاپ 1

به چپ ،چپ! به راست ،راست!

کرهاالغ لجباز

تامی بیترمز

نوشتن چه خوبه!

کد  32 946صفحه چاپ 1

کد  32 947صفحه چاپ 1

کد  32 948صفحه چاپ 1

کد  32 949صفحه چاپ 1

آلن تو میتوانی!
کد  32 950صفحه چاپ 1
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خـردســال
پیش از دبستان

مجموعهی «خیلی چیزها بلدم»
مجموعـهی «خیلــی چیزهــا بلــدم» بــه زبــان ســاده همــراه بــا تصاویــر گویــا به کــودکان آمــوزش میدهد کــه در موقعیتهای متفــاوت خوب
تهــای گونا گــون بــه کودکانــی کــه اختــال اوتیســم دارند نیز مفید باشــد.
رفتــار کننــد .ایــن مجموعــه میتوانــد در آمــوزش مهار 

عصبانی هستم ولی...
با دوستم شریک میشوم
کد ۱۱۰۴

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

سؤال و جواب
سالم و خداحافظی
کد ۱۱۰۷

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

حرفزدناز مدرسه
کنارآمدن باتغییرات
کد ۱۱۱۰

44
44

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

الزم باشد میپرسم
کمک میگیرم ،کمک میکنم
کد ۱۱۰۵

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

در رستوران
در سینما
کد ۱۱۰۸

 ۲۴صفحه

کد ۱۱۰۶

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

میروم مدرسه
میروم بخوابم
چاپ ۱

مجموعه ی «خیلی چیزها بلدم»
کد ۳۰۱۵

بازی میکنم
گاهی میبرم گاهی میبازم

کد ۱۱۰۹

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

خـردســال
پیش از دبستان

سارا به دندانپزشکی میرود
کد ۵۲۶
چاپ ۲

 ۳۲صفحه

مامانم بلد نیست

خواهر کوچولوی سارا
کد ۵۲۵
چاپ ۲

 ۳۲صفحه

بابام بلد نیست

وقتی سارا مریض میشود
کد  ۳۲ ۴۱۷صفحه

چاپ ۲

معلمها بلد نیستند

کد  ۳۲ ۴۵۲صفحه چاپ ۳

کد  ۳۲ ۴۵۱صفحه
چاپ ۳

کد  ۳۲ ۴۵۳صفحه چاپ ۳

مامانم همیشه دوستم دارد!

ی کوچولو
نین 

تاریکی ترس ندارد

کد  ۲۴ ۴۸۲صفحه
چاپ 4

کد  24 ۴۸۵صفحه چاپ ۲

کد  ۲۴ ۳۶۵صفحه
چاپ ۳
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خردسال/کودک
مهارت های ز ندگی

لبخند گمشده
کد 450
چاپ2

قهر و آشتی!

 24صفحه

کد  24 408صفحه

دست برای زدن نیست

ما با هم فرق داریم
چاپ 4

زبان برای رنجاندن نیست

کد  ۳۰ ۴۸۳صفحه
چاپ ۷

کد  ۳۲ 1167صفحه

چاپ ۱

کد  36 1012صفحه چاپ 1

تقصیر من بود!
کد 431
چاپ 6

 24صفحه

۲

تو کوچولو هستی نیستی
کد ۱۳۲۶

شیرها از آمپول نمیترسند!
کد  ۳۲ ۵۶۸صفحه چاپ 2

46

 ۳۶صفحه

چاپ ۲

این مال کیه؟ من تو
کد ۱۳۲۵
چاپ ۲

 ۳۶صفحه

خردسال/کودک
مهارت های ز ندگی

سکسکههای غولکوچولو

غول کوچولو در مهد کودک

وقتی زبان باز کنم

دستهایت را بشوی

کد  24 479صفحه چاپ 3

کد  24 ۵۰۷صفحه چاپ ۴

کد  24 ۳۸۱صفحه چاپ ۴

کد  24 ۴۰۱صفحه چاپ ۵

وروجک

نازک نارنجی

مامانم را میخوام

ایمنی در خانه

کد  ۲۴ ۴۰۴صفحه چاپ 5

کد  ۲۴ ۴۷۲صفحه چاپ 4

چرا خوشحال نباشم

اتفاق بد برای همه پیش میآید

کد 478
چاپ 3

 36صفحه

کد  36 407صفحه

بچهفیل خوشتیپ
کد 473

 48صفحه

چاپ2

چرا بترسم
کد ۴۵۷
چاپ ۴

 ۳۶صفحه

چاپ 4

کد  ۳۶ ۴۵۶صفحه

چاپ 4

کد  ۳۶ ۱۱۱۷صفحه

چاپ 2
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خردسال/کودک
مهارت های ز ندگی

48

کودک
حفظ محیطزیست

کودک

49

کودک
علم و سرگرمی برای کودکان

مجموعهی «بچسبان و بیاموز»

جانوران (بچسبان و بیاموز )1

50

بچههای جانوران (بچسبان و بیاموز)2

هواپیما ،بالگرد و ...

کد  ۸ ۵۳۸صفحه به همراه برچسب
چاپ ۴

کد  ۸ ۵۳۹صفحه به همراه برچسب
چاپ ۴

کد  ۸ ۵۴۰صفحه به همراه برچسب
چاپ ۱

دایناسور (بچسبان و بیاموز )4

ماشین آالت سنگین

وسایل حمل و نقل

کد  ۸ ۵۴۱صفحه به همراه برچسب
چاپ ۴

کد  ۸ ۶۸۸صفحه به همراه برچسب
چاپ ۱

کد  ۸ ۷۰۴صفحه به همراه برچسب
چاپ ۱

کوسهها ،دلفینها و ...

خزندگان

حشرات

کد  ۸ ۷۰۵صفحه به همراه برچسب
چاپ ۱

کد  ۸ ۷۰۶صفحه به همراه برچسب
چاپ 2

کد  ۸ ۷۰۷صفحه به همراه برچسب
چاپ ۱

کودک
علم و سرگرمی برای کودکان

ماشینها 1

ستارهها و سیارهها

دنیای جانوران!

کد  ۱۲ ۷۰۸صفحه به همراه برچسب
چاپ 2

کد  ۸ ۷۰۹صفحه به همراه برچسب
چاپ ۱

کد  ۸ ۷۶۱صفحه به همراه برچسب
چاپ ۱

ماشینها 2

هواپیماها

گربهها و بچه گربهها

کد  ۸ ۷۶۲صفحه به همراه برچسب
چاپ 2

کد  ۸ ۷۶۳صفحه به همراه برچسب
چاپ ۲

کد  ۱۶ ۷۶۴صفحه به همراه برچسب
چاپ 2

2

گربهها
کد  ۸ ۷۶۵صفحه به همراه برچسب
چاپ ۲
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کودک
علم و سرگرمی برای کودکان

علم و هنر

معجونهای علمی معرکه!

کد  122 105صفحه چاپ ۱
موضوع تجربهی علم از طریق هنر

کد 106
چاپ ۲

 154صفحه

مجموعهی «باور نمی کنی اما»...

ی کنی اما...
باور نم 
کد 216

 144صفحه

چاپ ۱

گیاهان از نور خورشید تغذیه میکنند
کد 109

52

 25صفحه

چاپ 3

آب پوسته دارد
کد 107

 25صفحه

صاعقه از خورشید داغتر است
چاپ 5

در آسمان خرس بزرگی هست
کد 110

 25صفحه

چاپ 3

کد 108

 25صفحه

چاپ 3

مگسها با پا مزهی غذا را میچشند
کد 111

 25صفحه

چاپ 3

کودک
3

حفظ محیطزیست
داستانهای بازیافت

َ
آرتی نپ

شازده آشغال

روباه سبز
کد  ۳۲ ۶۰۸صفحه
موضوع بازیافت

کد 459
چاپ 5

چاپ ۲

ّ
معلم سبز
 32صفحه

خاطرات یک قورباغه

خاطرات یک مورچه

کد 583
چاپ 4

کد ۲۰۵
چاپ ۲

 ۳۶صفحه

ال کپشت سبز

 32صفحه

کد ۲۸۲
چاپ 3

(داستان زندگی من در النه)
کد 125

 36صفحه

چاپ 3

 ۳۲صفحه

مسابقهی سبز

کامیون سبز
کد ۳۳۲
چاپ ۲

مترجم:هایدهعبدالحسینزاده

 ۳۶صفحه

کد ۴۱۰
چاپ ۲
موضوع آموزش بازیافت

 ۳۶صفحه

خاطرات یک قوطی آلومینیمی
کد ۶۱۳
چاپ ۳

 ۲۴صفحه

خاطرات یک بطری پالستیکی
کد 588
چاپ 2

 24صفحه

53
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کودک
حفظ محیطزیست
شعر

دولپی

نور مفتکی

شاعر سعیده موسویزاده
تصویرگر نازنین جمشیدی

شاعر طیبه شامانی
تصویرگر المیرا خدیوی

شاعر طیبه رضوانی
تصویرگر سارا خرامان

کد  24 703صفحه چاپ ۱
موضوع صرفهجویی در مصرف برق

کد  ۲۴ ۴۶۸صفحه چاپ ۳
موضوع صرفهجویی در مصرف برق

کد  ۲۴ ۵۵۱صفحه چاپ ۱
موضوع صرفهجویی در مصرف برق

غول پرخور

یک عادت بد

خوبها بله ،بدها نه

شاعر سعیده موسویزاده
تصویرگر سمانه صلواتی

شاعر طیبه شامانی
تصویرگر پگاه رخشا

شاعر زهرا موسوی
تصویرگر سمانه صلواتی

کد  ۲۴ ۷۵۸صفحه چاپ ۱
موضوع صرفهجویی در مصرف برق

کد  24 759صفحه چاپ ۱
موضوع صرفهجویی در مصرف برق

کد  24 1245صفحه چاپ ۱

بیشه پایی ا گر داشت

شاعر داود لطفاهلل
تصویرگر افروز قلیزاده
کد 1274

54

چشم شیشهای

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

پیش بهسوی عقب

شاعر زهرا موسوی
تصویرگر آرزو قلیزاده
کد ۱۲۴۶
چاپ ۱

 ۲۴صفحه

کودک
حفظ محیطزیست
شعر

این تبر اجقوجق
کد ۱۲۴۴

کد  24 ۱۰۹۶صفحه چاپ ۱

کد  24 ۷۵۷صفحه چاپ ۱

شاعر مریم هاشم پور
تصویرگر حدیثه قربان

شاعر زهرا موسوی
تصویرگر افروز قلیزاده
 ۲۴صفحه

اشک درخت در اومد

یک بوس خوشمزه

چاپ ۱

شاعر طیبه رضوانی
تصویرگر لیلیا داوودیان

موضوع صرفه جویی در مصرف برق

بقبقوهارو بردن ،سیصدتا بوق آوردن

نه نه نه کی گفته!

کار آدمای مریخیه

شاعر زهرا موسوی
تصویرگر نرگس دالوری

شاعر مریم اسالمی
تصویرگر لیلیا داوودیان

کد ۱۱۹۱
چاپ ۱

 ۲۴صفحه

کد ۱۶۸
چاپ ۱
موضوع صرفهجویی در مصرف برق

شاعر عباس تربن
تصویرگر محبوبه یزدانی

 ۲۴صفحه

کد ۱۰۹۷
چاپ ۱

 ۲۴صفحه

قصهی حفظ زمین
کار مهم یعنی این
فری کوچولو دریافته ،کار مهم
بازیافته
کد 532
چاپ 3

کد ۵۰۸
چاپ ۲

 ۳۶صفحه

 32صفحه

55

کودک
حفظ محیطزیست
داستانهای صرفهجویی
در مصرف برق

مجموعهی «ماجراهای گودی»

موضوع آموزش صرفهجویی در مصرف برق در قالب داستان

گودی همسایهی آقای دانشمند است .به خانهی او میرود و اختراعات عجیب او را میبیند .آقای دانشمند قلبی پا ک دارد اما اختراعات او  . ...ماجراهای «گودی
موفرفری و آقای دانشمند» مجموعهای است که هر یک از آنها به یکی از موارد صرفهجویی در مصرف برق در قالب داستانی جذاب و تصاویری دیدنی میپردازد.

گرههای سبیل گربهای

یخچال تحریر

نویسنده پیام ابراهیمی
تصویرگر زهرا محمدنژاد
کد ۸۳۹

 ۲۴صفحه

نویسنده سولماز خواجهوند
تصویرگر زهرا محمدنژاد

چاپ ۱

هم بازی برقخوار

المپیک کامپیوتری

نویسنده پیام ابراهیمی
تصویرگر زهرا محمدنژاد
کد ۸۳۸

 ۲۴صفحه

کد ۸۳۳

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

نویسنده سولماز خواجهوند
تصویرگر زهرا محمدنژاد

چاپ ۱

کد ۸۳۷

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

مجموعهی «سپهر»
نویسنده :سمیه سپهروند

نگهبان جعبههای پیتزا
نویسنده سولماز خواجهوند
تصویرگر زهرا محمدنژاد
کد ۸۳۲

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

پیتزاهای خطرنا ک

نویسنده پیام ابراهیمی
تصویرگر زهرا محمدنژاد
کد ۸۳۴

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

موضوع برق و صرفهجویی

تصویرگر :بهار اخوان

سپهر با پدر و مادرش زندگی میکند .آنها در خانه ،در راه سفر و در خارج از شهر دربارهی همه چیز صحبت میکنند .اما این بار توجه
سپهر به برق جلب شده است .هر جا میرود دربارهی برق ،وسایل برقی خانگی ،پست برق ،نیروگاه و مانند آنها حرف میزند.
این مجموعه وجه آموزشی غیرمستقیمی دربارهی برق و صرفهجویی نیز دارد.

خانه با برق ،خانه بیبرق
کد 510

56

 24صفحه

چاپ ۳

سفر برق
کد 511

 24صفحه

برق و آقای بانبان
چاپ ۲

کد ۵۱۲
چاپ ۱

 ۳۲صفحه

مجموعهی «خانهی کوتوله با شیروانی نارنجی»

کودک

موضوع صرفهجویی در مصرف برق (مصرف بهینه ی برق)

حفظ محیطزیست

ی کرد با شیروانی نارنجی .دودکش چاقی هم داشت .خانهی
شهر تو ،خانهی کوتولهای زندگی م 
شهر من ،مثل ِ
وسط شهری شلوغ و معمولی ،مثل ِ
کوتوله خانهی عجیبی بود .وقتی آدمهای خانهی کوتوله خواب بودند ،یا حواسشان نبود ،یا به سفر میرفتند ،هر چیزی که در خانهی کوتوله بود،
جان میگرفت و زنده میشد .از آباژور و مهتابی و یخچال گرفته ،تا شیشهی ترشی و کره و کامپیوتر و  ...و اینجوریها بود که داستانهای خانهی
کوتوله با شیروانی نارنجی شکل میگرفت .داستانهایی دربارهی آدمها و وسایل زندگیشان و آشنایی با مصرف بهینهی انرژی برق.

ی گورخری
خرس نمدار با پیژام ه 

نویسنده مسعود ملکیاری
تصویرگر علی تجدد
کد ۱۱۸۲

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

لیلی کره و مجنون مربا

بچه گالبی شیشهای
نویسنده سیدجواد راهنما
تصویرگر علی تجدد
کد ۱۱۸۸

 ۲۴صفحه

نویسنده مسعود ملکیاری
تصویرگر نازنین جمشیدی

چاپ ۱

دپد»
مجموعهی «ماجراهای پادشاه ِپ ِ

کد ۱۱۷۹

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

داستانهای صرفهجویی
در مصرف برق

گوریلی که مادرش را گم کرد

نویسنده سیدجواد راهنما
تصویرگر نازنین جمشیدی
کد ۱۱۸۹

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

موضوع صرفهجویی در مصرف برق در قالب داستان

نویسندگان اعظم مهدوی /رونا ک ربیعی تصویرگر طراوت جاللی فراهانی
دپد» در امپراطوری خودش با پدربزرگ و مادربزرگش زندگی میکند ،او درست مثل تمام پادشاهان به همه دستور میداد ،حتی به برق ،انگار انرژیاش
پدرام یا همان « پادشاه ِپ ِ
را گذاشته بود روی بیهوده مصرف کردن برق ،زندگی خودخواهانهی پدرام به همین روال ادامه داشت تا اینکه باالخره یک روز...

پادشاه سرزمین روشنایی

کیکهای کفشدوزکی

آقای اژدها و خانم اسب طالیی

کد  24 ۸۴۱صفحه چاپ ۳

کد  24 ۸۴۲صفحه چاپ ۱

شتهی کامپیوتری

رئیس برقها

ارتش توی یخچال

کد  24 ۸۴۳صفحه چاپ ۱

کد  24 ۸۴۴صفحه چاپ ۳

کد ۸۴۰
چاپ ۱

 ۲۴صفحه

کد ۸۴۵
چاپ ۱

 ۲۴صفحه

57

کودک
حفظ محیطزیست

مجموعهی«دردسرهای شهر روشن»

موضوع آلودگی آب و هوا و تأثیر آن بر زندگی شهری

نویسنده مسعود ملکیاری تصویرگر غزل فتحاللهی
«دردسرهای شهر روشن» یک مجموعهی چهارجلدی است که به مشکالت زیست محیطی میپردازد .زبان داستان فانتزی
است و روایت آمیخته با طنزش از نقاط قوت و جذابیتهای آن است .اما اتفاقاتی در حین داستان رخ میدهد که آرامش
این شهر را برهم میزند.

چیزهای مهمی مثل موسیقی
کد 1067

 ۳۶صفحه

چاپ 1

مجموعهی «ماجراهای تانتانا»

آدمهای معمولی یک طبقه
کد 1066

 ۳۶صفحه

چاپ 1

موضوع بررسی مسائل محیطزیستی مانند از بین رفتن جنگلها و مراتع ،بیابانزدایی و ...

نویسنده سولماز خواجهوند تصویرگر مهشید راقمی
مجموعهی تانتانا  8جلد است .در جایی دور از شهر ،در کوهپایهی تپهای خپل و کوتاه ،جنگلی است پر از درختهای چاق و کهنسال که هزار هزار سال است
آنجا هستند .در دل درختها کوتولهها زندگی میکنند .کوتولههایی که قدشان بیشتر از یک خربزه رسیده نمیشود؛ با چشمهای درشت و دماغ کوفتهای .با
موهایی صورتی و بنفش و نارنجی خالخالی که مثل بستنی قیفی باالی سرشان پیچ خورده و باال رفته.
اسم این شهر «چلچله» است .کوتولهها خیلی زیاد هستند .هزار هزار هزار کوتوله که همه با هم فامیل هستند و ...اما شخصیت اصلی داستان ما کوتولهای
است به اسم تانتانا که بسیار باهوش ،خالق ،بازیگوش و زیرک است و در طول داستانها با زیرکی و خالقیت مشکالت و خطراتی که زیستگاهش را تهدید
میکند ،برطرف میکند.

آن روز صبح که از آسمان گوسفند
میبارید
کد ۱۰۴۸
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 24صفحه چاپ ۱

تانتانا خوب میداندچگونه میشود از
شر یک کله پوک زباننفهم راحت شد
کد  24 ۱۰۴۹صفحه چاپ ۱

کودک
حفظ محیطزیست
داستان

از ال کپشتها چه خبر؟
نویسنده رونا ک ربیعی
تصویرگر افروز قلیزاده لداری
کد ۱۰۶۴
چاپ ۱

 ۲۴صفحه

قایق شمارهی 5

نویسنده مهدی طهوری
تصویرگر سارا خرامان

کد  24 ۱۱۴۷صفحه چاپ ۱
موضوع صرفه جویی در مصرف آب

کد  24 1345صفحه چاپ ۱

مامان صدای چیه؟

گاومیشها و سوسن

کد  24 1152صفحه چاپ ۱
موضوع آلودگی صوتی

کد  ۲۴ ۱۰۷۰صفحه چاپ ۱
موضوع ازبینرفتن گونهی گیاهی سوسن چلچراغ

نویسنده مسعود ملکیاری
تصویرگر پگاه رخشا

چاپ ۱

آلبوم عکسهای گاندو تپله
نویسنده معصومه یزدانی
تصویرگر نرگس دالوری

کد  48 860صفحه
موضوع جانوران

نویسنده مهدی طهوری
تصویرگر سارا خرامان

نویسنده رونا ک ربیعی
تصویرگر پوپک مقبلی

نویسنده اعظم مهدوی
تصویرگر پگاه درخشانی رکنی
کد  ۲۴ ۱۰۶۱صفحه
موضوع دریاچهی ارومیه

ُ
اردکها دارند آبتنی میکنند

چه جوری برگردم

چاپ ۱

کارآ گاه بازیهای یک سوسک کمحافظه
نویسنده زهرا شاهی
تصویرگر فاطمه زمانه رو

کد  ۵۶ ۱۵۲۶صفحه
موضوع حشرهها

چاپ ۱

شهر نجارها

نویسنده سمیرا آرامی
تصویرگر آمنه اربابون
کد  ۵۶ ۱۴۸۲صفحه
موضوع نابودی جنگل

چاپ ۱

59

کودک
حفظ محیطزیست
داستانهای حمایت از
حیاتوحش

پرواز را به خاطر بسپار
 ۲۴صفحه

کد ۲۰۳
چاپ ۴
موضوع نابودی نسل جانوران
به دست انسان

توتوله و فضانورد غمگین در اسباببازی
فروشی آقای آرواره
نویسنده سیدنوید سیدعلی ا کبر
تصویرگر شقایق پورگیو
کد  ۲۴ ۱۰۷۶صفحه
موضوع آزار حیوانات

چاپ ۱

کادوی عجیب و غریب تولد لونا

نویسنده پیام ابراهیمی
تصویرگر غزاله بیگدلو
کد  32 1063صفحه
موضوع آزار حیوانات

چاپ ۱

بلوط سبز

نویسنده اعظم مهدوی
تصویرگر افروز قلیزاده
کد  ۳۲ ۱۰۵۹صفحه
چاپ ۱
موضوع شکار حیوانات

دزدهای ساحلی

نویسنده پیام ابراهیمی
تصویرگر آرزو قلیزاده
کد  ۳۲ ۱۰۶۵صفحه
موضوع آلودگی نوری

چاپ ۱

پلنگ آویزان به چوب لباسی

نویسنده مسعود ملکیاری
تصویرگر محبوبه یزدانی
چاپ ۱

کد  ۲۴ ۱۰۶۹صفحه
موضوع جلوگیری از
تجارت اعضای بدن حیوانات

مهدی طهوری

با تصویرگری سارا خرامان

سفر مرد بیلبخند

نویسنده مسعود ملکیاری
تصویرگر محبوبه اسفندیاری

60

کد  24 1071صفحه
موضوع شکار حیوانات

چاپ ۱

آقای پیتون پاپیونی

نویسنده اعظم مهدوی
تصویرگر رعنا آذرمنش
کد  ۲۴ ۱۰۵۷صفحه
موضوع آزار حیوانات

چاپ ۱

چهجوری برگردم؟
نویسنده مهدی طهوری
تصویرگر سارا خرامان

کد  24 ۱۳۴۵صفحه چاپ ۱

کودک
حفظ محیطزیست
داستانهای حمایت از
حیاتوحش

سیرک سیاه

تفنگ اهلی

نویسنده مهدی رجبی
تصویرگر غزاله بیگدلو
کد ۳۲ ۱۰۷۴صفحه چاپ ۱
موضوع آزار حیوانات

قولولی

نویسنده عادله خلیفی
تصویرگر آتنا شمس
کد  32 1027صفحه چاپ ۱
موضوع زباله و زندگی حیوانات

پوشکا
کد 1058

نویسنده مسعود ملکیاری
تصویرگر سحر دانشی

نویسنده حمید اباذری
تصویرگر سیامک فرخجسته

کد  ۵۶ ۱۰۲۳صفحه چاپ ۱
موضوع داستانی دربارهی محیطبانان

کد  ۱۱۲ ۱۱۴۸صفحه چاپ ۱
موضوع حفاظت از یوز آسیایی

اندوه باالبان

اشباح جنگلی

نویسنده مهدی رجبی
تصویرگر بهزاد شفق
کد  ۳۲ ۱۰۷۳صفحه
موضوع قاچاق حیوانات

نویسنده پیام ابراهیمی
تصویرگر محبوبه یزدانی

چاپ ۱

توتیوشا و جادهی پر پیچ و خم

نویسنده اعظم مهدوی
تصویرگر نرگس دالوری
 ۵۶صفحه

چاپ ۱

انجمن یوزهای شریف

نویسنده پیام ابراهیمی
تصویرگر بهار اخوان
کد ۱۱۵۳

 ۴۰صفحه

چاپ ۱

کد  ۴۸ ۱۰۷۷صفحه چاپ ۱
موضوع معرفی شغل محیطبانی

یک فرار آشغاالنه

(ماجرای فرار قلم باتری از خانهی زباله)
نویسنده پیام ابراهیمی
تصویرگر فاطمه رحمانی
کد ۱۲۲۱

 ۶۴صفحه

چاپ ۱
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کودک
حفظ محیطزیست

کارگاه کتاب تصویری سپیدار

شکارگاه عجیب

نویسنده سمیرا آرامی
تصویرگر معصومه صحبتی

نویسنده مریم بهرامی
تصویرگر افسانه صانعی

نویسنده مانا مداح
تصویرگر سولماز جهانگیر

کد  ۲۸ ۱۶۳۵صفحه چاپ ۱

کد  ۲۴ ۷۱۵صفحه چاپ ۱

کد  ۲۴ ۷۱۶صفحه چاپ ۱

قشنگترین لباس دنیا

پسر دودی و غول نوشابه ای

این صدای کی بود؟

کد  24 1695صفحه چاپ ۱

کد  ۳۶ ۱۷۱۰صفحه چاپ ۱

کد  ۲۴ ۱۷۱۱صفحه چاپ ۱

نویسنده تهمینه حدادی
تصویرگر محبوبه یزدانی

قانونهای آبکی
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یکی مثل من

سر من النهی گنجشکهاست

نویسنده علی باباجانی
تصویرگر حمیده خسرویان

باغ آدمیزاد

نویسنده شهرزاد شهرجردی
تصویرگر محمدحسین ماتک

سر من النهی گنجشکهاست

نویسنده زهرا جالئی فر
تصویرگر حمیدرضا بهرامی

نویسنده احمد ا کبرپور
تصویرگر فاطمه خسرویان

نویسنده زهرا غالمی داودآبادی
تصویرگر فرینا فاضل زاد

کد  ۲۴ ۱۷۱۲صفحه چاپ ۱

کد  ۳۶ ۱۷۱۳صفحه چاپ ۱

کد  ۲۴ ۱۷۱۴صفحه چاپ ۱

کودک
حفظ محیطزیست

نویسنده نیلوفر نیک بنیاد
تصویرگر بهار نیاورانی

سنجاب کجا رفته بود؟

نویسنده سمیرا قیومی
تصویرگر محسن دمندان

آلبوم عکس یک روباه خیاالتی

کد  ۲۴ ۱۷۱۵صفحه چاپ ۱

کد  ۳۶ ۱۷۱۶صفحه چاپ ۱

کد  ۳۶ ۱۷۱۷صفحه چاپ ۱

غول رودخانه و پل آرزو

عروس دریایی خوشمزهی لعنتی

خرابکارهای دوست داشتنی

کد  ۳۶ ۱۷۱۸صفحه چاپ ۱

کد  ۲۴ ۱۷۳۱صفحه چاپ ۱

کد  ۳۶ ۱۷۳۲صفحه چاپ ۱

نویسنده فاطمه محمودی
تصویرگر فرشته جعفری فرمند

بوق نزن ،سوت بزن!

نویسنده سمیه یاوری
تصویرگر نرگس جوشش

چقدر َپر

کد  ۳۶ ۱۷۳۳صفحه چاپ ۱

کد  ۲۴ ۱۷۳۴صفحه چاپ ۱

کد  ۲۴صفحه چاپ ۱

راز آدم فضایی

نویسنده فاطمه سرمشقی
تصویرگر سحر کریمیان شیرازی

ماشین افادهای

نویسنده ملیحه شاهرخی جاوید
تصویرگر مهرناز کافی زارع

نویسنده زهرا فرد شاد
تصویرگر طراوت جاللی فراهانی

نویسنده کبریا شجری
تصویرگر مسعود قرهباغی

نویسنده زهرا قدیری
تصویرگر غزاله بیگدلو
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کودک
حفظ محیطزیست
داستانهای حمایت از
حیاتوحش

مجموعهی « ماجراهای نارگل »
نویسنده آتوسا صالحی

موضوع حفظ حریم زندگی حیوانات ،جنگل زدایی ،نگهداری حیوانات در شرایط نامساعد

تصویرگر محبوبه یزدانی

مجموعهی چهارجلدی نارگل ،بازآفرینی داستانهایی از مثنوی معنوی و کلیله و دمنه است در تلفیقی از آموزههای مهارتهای زندگی در راستای حفظ محیطزیست.
این مجموع ه با زبانی بسیار شیوا و شیرین بهرهای از فضاهای داستانی کهن ایرانی برده است و بستری مناسب را برای آموزش غیرمستقیم آماده ساخته است .در
این مجموعه مسائلی مانند حفظ حریم زندگی حیوانات ،جنگل زدایی ،نگهداری حیوانات در شرایط نامساعد ،صید و شکار حیوانات با آمیختگی داستانی برای
کودکان بازگو میشود که آنها را ترغیب میکند تا ادبیات داستانی کهن ایران را نیز مطالعه کنند.

نارگل و مرغ مینا
کد ۱۲۵۰

 ۲۴صفحه

نارگل و طوقی
چاپ ۱

کد ۱۲۵۱

جزیرهای زی ر آب

نویسنده آنیتا یارمحمدی
تصویرگر افسانه خرمشاهی
کد ۱۱۵۴

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

چاپ ۱

کد ۱۲۵۳

ا گر جای من بودی

شاعر رونا ک ربیعی
تصویرگر زهرا محمدنژاد

کد  24 ۱۰۷۹صفحه چاپ ۱
موضوع احترام به حیوانات

چاپ ۱

کد ۱۲۵۲

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

من و پنگوئنم

نویسنده و تصویرگر کلرژوبرت
کد  ۲۴ ۱۸۳صفحه
چاپ ۱

افسانهی ماهیگیر و مرغ آه

به خاطر خرسهای قطبی

سر من النهی گنجشکهاست

کد  24 ۹۵۵صفحه چاپ ۱
موضوع احترام به حیوانات

کد  24 ۱۱۴۶صفحه چاپ ۱
موضوع گرمایش زمین

کد  ۳۶ ۱۴۸۱صفحه چاپ ۱
موضوع مراقبت از حیوانات

نویسنده مژگان کلهر
تصویرگر علی تجدد
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 ۲۴صفحه

نارگل و شغال
 ۲۴صفحه

نارگل و کالغ

نویسنده مهدی طهوری
تصویرگر هدی عظیمی

نویسنده رفعت هاشمی سیسخت
تصویرگر سمیه علیپور

کودک

مجموعهی «قصههای نهال»
نویسنده فاطمه سرمشقی

موضوع بازآفرینی داستانهای کهن دربارهی آب و مسائل محیطزیستی

حفظ محیطزیست
داستان

تصویرگر گلی صفری

ما برای پیشبرد اهداف آموزشی خود از روایتها و داستانهای کهن مدد میگیریم .هدف از ایجاد این مجموعه این بود که مخاطبان عالوه بر اینکه یک داستان
ً
تمحیطی میخوانند به صورت کامال ضمنی با یک روایت کهن نیز آشنا شوند ،باشد که همین اشاره به این روایات فتح بابی برای آشنایی هرچه بیشتر این کودکان
زیس 
با ادبیات کهن شود .مجموعهی «قصههای نهال» در  4جلد برای دانشآموزان دبستان نوشته شده است ،داستان قهرمانی به نام نهال دارد که در موقعیتهای
مختلف قرار میگیرد تا شهر خود را از آلودگی ،کم آبی و مسائل این چنینی برهاند.

قالی هزار و یک شب مادربزرگ
کد  ۲۴ ۱۲۲۶صفحه

چاپ ۱

زنی با تاجی از گلهای آبی
کد  ۲۴ ۱۲۲۸صفحه

چاپ ۱

باغی که درخت نداشت
کد  ۲۴ ۱۲۲۹صفحه

چاپ ۱

این کدوی پیرزن است
کد  ۲۴ ۱۲۲۷صفحه

چاپ ۱
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مجموعهی «دستورالعمل گیجبازی»

کودک
حفظ محیطزیست

نویسنده زهرا آقاشاهی

داستانهای آلودگیها

تصویرگر محسن میرزایی

دستورالعمل گیجبازی عنوان مجموعهای چهار جلدی است.
داستان لحن طنز دارد و در مورد موجودات یک شهر خیلی خاص است که همیشه در حال خرابکاری هستند و غذای اصلی شان کیلکا است و شغلشان
صادرات آفتابه .در این شهر ساحلی دو طایفه زندگی میکنند که رقیب هم هستند و هر کدام یک کارخانهی کنسرو کیلکا دارند .در نهایت یکی از این
کارخانهها یک روش خوب برای صید بیشتر کیلکا پیدا میکند .از آن طرف اهالی این شهر برای اینکه کار و کاسبیشان رونق داشته باشد ،بازاریابهای
خود را به شهرهای بغل دستی میفرستند تا هرجا میروند به هر شکلی که میتوانند آب را هدر بدهند .اینطوری بیشتر وقتها آبشان قطع میشود.

شهری که دیگر شهر نبود

به کیلکاها رحم کنید
کد ۱۰۸۲

موضوع آلودگی آبها ،خطر انقراض ماهیهای کیلکا ،آلودگی هوا

کد ۱۰۸۵

 ۲۴صفحه چاپ 1

آبی بسازیم آبستان
کد ۱۰۸۳

 ۲۴صفحه چاپ 1

مصیبتی به نام دود
کد ۱۰۸۴

 ۲۴صفحه چاپ 1

 ۲۴صفحه چاپ 1

مجموعهی «آشنایی با زیستگاهها»

داستانهای زیستگاهها

ً
مجموعهی آشنایی با زیستگاهها کودکان را با گیاهان ،حیوانات ،و همزیستی آنها در طبیعت آشنا میکند .در هر کتاب ،به شیوهای کامال تازه یعنی از دید
یکی از حیواناتی که آنجا زندگی میکند ،با زیستگاهی جذاب و دیدنی آشنا میشوید.

زیستگاه گوزن شمالی

قارهی یخی
کد ۱۳۱۱

 ۳۶صفحه

چاپ ۱

کد ۱۳۱۲

 ۳۶صفحه

چاپ ۱

درهی خیزران
کد ۱۳۱۳

 ۳۶صفحه

چاپ ۱

داستان چمنزاری در کوهستان راکی

آدری ِف َرگِلوش

با تصویرگری هیگینز باند
مترجم :رؤیا رضوانی
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ردپایی در بلندای کوهها
کد ۱۳۱۹

 ۳۶صفحه

چاپ ۱

زیستگاهی بر فراز ابرها

خرس گریزلی
کد ۱۳۱۵

 ۳۶صفحه

چاپ ۱

کد ۱۳۶۴

 ۳۶صفحه

چاپ ۱

مجموعهی «عمه خانم و ماجراهای آبکی»
نویسنده فرهاد حسن زاده

کودک

موضوع صرفهجویی در مصرف آب

حفظ محیطزیست

تصویرگر نازنین جمشیدی

عمه خانم و ماجراهای آبکی عنوان مجموعهای دوازده جلدی است.
داستانها لحن طنز دارد و در مورد یک عمه خانم است که با تمام عمه خانمهای دنیا فرق می کند .این عمه خانم زنی مهربان و دانشمند است که
یک دستگاه عجیب اختراع کرده .او و برادر زادههایش گروهی تشکیل دادهاند و برای هدفشان مبارزه میکنند .این مجموعه به قلم فرهاد حسنزاده
و تصویرگری نازنین جمشیدی در قالب مجموعهای تصویری چاپ شده است.

شیلنگ آب فش فشو

چطور باید یک ماشین را به حمام برد؟
کد ۱۲۰۹

 ۲۴صفحه

چاپ ۲

کد ۱۲۱۰

ا گر زمین مثل سیبزمینی چروکیده شود!
کد ۱۲۱۲

 ۲۴صفحه

نردبانسبز

ـ ـ محیط زیست ـ ـ

نردبانآبی

ـ ـ پیش از دبستان ـ ـ

کد ۱۲۱۳

این عمهخانم با تمام عمهخانمهای دنیا فرق میکند.
این عمهخانم زنی مهربان و دانشمند است که یک دستگاه
عجیب اختراع کرده .او و برادرزادههایش گروهی تشکیل دادهاند
و برای هدفشان مبارزه میکنند.
گروه آببان را دستکم نگیر .شاید تو هم عضو گروهشان
شدی و خواستی برای نجات زمین تالش کنی.

نردبانقرمز

نردبانسبز

عمهخانم و ماجراهای آبکی

نردبانآبی

شیر آب حرف گوشکن

ـ ـ عمومی ـ ـ

 ۲۴صفحه

ـ ـ محیط زیست ـ ـ

چطور باید یک ماشین را به حمام برد؟
شیلنگ آب فشفشو

نردبان بنفش

چاپ ۲

ـ ـ پیش از دبستان ـ ـ

ا گر زمین مثل سیبزمینی چروکیده شود!

کد ۱۲۱۴

نردبانقرمز

ـ ـ مهارتهای زندگی ـ ـ

نردبان بنفش
ـ ـ عمومی ـ ـ

ا گر زمین مثل سیبزمینی چروکیده شود!
با کتلتها شوخی نکن
دختری با یک گوشی تلفن و آب بیزبان!
تخممرغ نیمرو باالی پشتبام!

تخممرغ نیمرو باالی پشتبام!

بعضی از شیرها را باید بست ،بعضیها را باید خورد
حرف حساب ،نان و کباب
نازنین جمشیدی

خرچنگ خوشخط

۱۲1۶

کاغذ این کتاب از
جنگلهای پایدار
تهیه شده است.

کد ۱۲۱۵

 ۲۴صفحه

نازنین جمشیدی

تهران
 ۱365در
آبماه
لیوانمهر
میلیونهستم،
جمشیدی
خیلی!
میشود
من نازنین ده
کتاب بخونم
بلد ازنبودم
ماهیهنوز
به دنیا آمدم .از وقتی که
استخر
بیرون
عاشق مجلههای کارتون و کاریکاتور و کمیک بوکها
خرچنگ خوشخط
بودم و ساعتها در دنیای تصاویرشون غرق میشدم.
از همون موقع تصمیم گرفتم که یک روز کسی بشم مثل
تصویرگرهای آنها تا دنیایی که خودم دوست دارم را
تصویر کنم.
از  ۱6سالگی شروع کردم به کشیدن کارتون برای مجالت
و روزنامهها و تا به امروز که دارم کتاب تصویرسازی میکنم
هیچوقت از ۱2٠٠٠
۱۲17هم
رویاهام دست نکشیدم ،تا بتونم شما رو
تومان
در آنها شریک کنم.

ماهی بیرون از استخر

چاپ ۱

فرهاد حسنزاده ،با آب نسبت جالبی دارد .او بچهی
عاشق آب
آبادان است و روزی دو لیتر آب میخورد.
ِ
هویج و آبپرتقال و آبنباتچوبی است .با اینکه
نویسندگی برایش مثل آبخوردن است ،ولی نوشتن
داستانهای آبدوغخیاری را دوست ندارد .شاید به
همین خاطر است که در سال  2٠18یکی از نویسندگان
برگزیدهی نهایی جایزهی هانس کریستین اندرسن شده
است .او فکر میکند به بزرگترها امیدی نیست ،برای
ساختن دنیای بهتر باید از بچهها کمک گرفت .بچههایی
که آبی فکر میکنند.

شیلنگ آب فشفشو
شیر آب حرف گوشکن

ده میلیون لیوان آب میشود خیلی!

تخممرغ نیمرو باالی پشتبام!

فرهاد حسنزاده

هویج و آبپرتقال و آبنباتچوبی است .با اینکه
نویسندگی برایش مثل آبخوردن است ،ولی نوشتن
داستانهای آبدوغخیاری را دوست ندارد .شاید به
های از نویسندگان
 2٠18یکی
همین خاطر است که در
سالکتاب
مجموعه
برگزیدهی نهایی جایزهی هانس کریستین اندرسن شده
خانم
عمه
آبکی برای
ماجراهاینیست،
به وبزرگترها امیدی
میکند
است .او فکر
ساختن دنیای بهتر باید از بچهها کمک گرفت .بچههایی
باید یک ماشین را به حمام برد؟
چطورکنند.
که آبی فکر می

بعضی از شیرها را باید بست ،بعضیها را باید خورد
حرف حساب ،نان و کباب

تومان

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

این عمهخانم با تمام عمهخانمهای دنیا فرق میکند.
این عمهخانم زنی مهربان و دانشمند است که یک دستگاه
عجیب اختراع کرده .او و برادرزادههایش گروهی تشکیل دادهاند
و برای هدفشان مبارزه میکنند.
فرهاد حسنزاده
فرهادتو هم
گروه آببان را دستکم نگیر .شاید
گروهشانجالبی دارد .او بچهی
عضوبا آب نسبت
حسنزاده،
تالش
آبادانزمین
شدی و خواستی برای نجات
عاشق آب
کنی.لیتر آب میخورد.
روزی دو
است و
ِ

با کتلتها شوخی نکن
دختری با یک گوشی تلفن و آب بیزبان!

۱2٠٠٠

 ۲۴صفحه

چاپ ۲

دختری با یک گوشی تلفن و آب بی زبان!

چاپ ۱

شرکتانتشاراتفنیایران
کتابهای نردبان را برای
مخاطبانمختلفدر
چهاردستۀ کلی
منتشرمیکند:

مجموعه کتابهای

ـ ـ مهارتهای زندگی ـ ـ

 ۲۴صفحه

کد ۱۲۱۱

با کتلتها شوخی نکن

چاپ ۱

شرکتانتشاراتفنیایران
کتابهای نردبان را برای
مخاطبانمختلفدر
چهاردستۀ کلی
منتشرمیکند:

شیر آب حرف گوش کن

من نازنین جمشیدی هستم ،مهر ماه  ۱365در تهران
به دنیا آمدم .از وقتی که هنوز بلد نبودم کتاب بخونم
عاشق مجلههای کارتون و کاریکاتور و کمیک بوکها
بودم و ساعتها در دنیای تصاویرشون غرق میشدم.
از همون موقع تصمیم گرفتم که یک روز کسی بشم مثل
تصویرگرهای آنها تا دنیایی که خودم دوست دارم را
تصویر کنم.
از  ۱6سالگی شروع کردم به کشیدن کارتون برای مجالت
و روزنامهها و تا به امروز که دارم کتاب تصویرسازی میکنم
هیچوقت از رویاهام دست نکشیدم ،تا بتونم شما رو هم
در آنها شریک کنم.

کاغذ این کتاب از
جنگلهای پایدار
تهیه شده است.

بعضی از شیرها را باید بست ،بعضی ها را باید خورد!
کد ۱۲۱۶

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

حرف حساب ،نان و کباب
کد ۱۲۱۷

 ۲۴صفحه

چاپ ۱
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حفظ محیطزیست
داستانهای گرم شدن
زمین

مجموعهی «مبارزان راه کاهش کربن دیاکسید کرهی زمین»
در این مجموعه داستان ،با پدیده ی گرم شدن و اثرات ویرانگر آن آشنا می شوید .قهرمانان این مجموعه
کودکانی هستند که با پدیده ی گرم شدن زمین و افزایش میزان کربن دی اکسید جوّ زمین مبارزه میکنند.
۲

لورل کالس مترجم :الدن مقیمی اسکوئی

خرس خشمگین از گرمایش زمین
کد 754

 32صفحه

چاپ 1

زیستگاه خرس قطبی
کد ۵۲۷
چاپ ۲

 ۲۴صفحه

اتوبوس سحرآمیز و گرم شدن
زمین
کد ۳۸۲
چاپ ۳

 ۳۶صفحه

دلفین آوازخوان
کد 755

 32صفحه

کارخانهی بستنیسازی
چاپ 1

خرس قطبی دانا
کد 349
چاپ 2

 32صفحه

کد 756

میخواهم پاندا را نجات دهم
کد  ۲۴ ۶۸۹صفحه
چاپ ۲

جزیرهی انرژی
کد ۴۸۱
چاپ ۳

 ۳۶صفحه

 100راه برای نجات کرهی زمین
کد ۵۷۰
چاپ ۴
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 32صفحه

چاپ 1

 ۴۸صفحه

کودک
حفظ محیطزیست

آبچال (دربارهی اهمیت آب)

نویسنده و تصویرگر گرم بیــس
مترجم فؤاد نظیری
کد ۳۲۱

 ۳۲صفحه

چاپ ۴

 ۱۵۰۰۰تومان

در این کتاب بسیار جالب بچهها با اهمیت آب آشنا
میشوند .آنها و مخاطبان بزرگتر ،جانوران بسیاری
را خواهند شناخت و با برخی از زیستگاههای این
جانوران نیز آشنا خواهند شد.
از ویژگی های دیگر این کتاب وجه معم ا گونه و
سرگرمکنندهی آن است .ا گر به تصاویر دقت کنید،
در هر کدام سایهی جانورانی را خواهید یافت که در
نگاه اول به چشم نمیآیند ،اما حداقل ده حیوان
در البهالی هر یک از تصاویر پنهان شدهاند! تصاویر
دیگری هم هست! به تصاویر خوب توجه کنید.
خودتان آنها را کشف کنید!
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کودک
حفظ محیطزیست
داستانهای صرفهجویی
داستان
برق
در مصرف

ارزش برق
کد ۱۷۱
چاپ ۹

 ۳۶صفحه

برق و ایمنی
کد ۵۷۹
چاپ ۶

 ۱۶صفحه

پیشی کنجکاو و پرندهی دانا
(دربارهی برق)
کد ۵۶۱
چاپ ۲

 ۳۲صفحه

صرفهجویی در مصرف انرژی
کد ۱۷۰
چاپ ۷

 ۳۶صفحه

برق برای کودکان
کد ۵۸۰
چاپ ۱۳

 ۲۴صفحه

برق برای کوچولوها

بچهها و برق

کد  ۲۴ ۵۹۸صفحه چاپ ۷

کد  ۳۲ ۵۷۶صفحه

برق و ایمنی برای کودکان

انرژی و صرفهجویی

کد ۶۰۱
چاپ ۳

 ۱۶صفحه

 32صفحه

ایمنی و برق
کد 604
چاپ 2

 24صفحه

برق برای خردساالن
کد  ۲۴ 578صفحه
چاپ ۸

70

کد 174
چاپ ۶

چاپ ۳

صرفهجویی در مصرف انرژی
کد 864
چاپ 5

 ۲۴صفحه

کودک

مجموعهی «بازمصرف دورریختنیها»

حفظ محیطزیست

این مجموعه کاردستی به آموزش روشهای بازمصرف میپردازد .اینکه چطور از کاغذ ،کارتن،
مقوا ،شیشه و پالستیک دورریختهشده ،برای ساختن چیزهای بهدردبخور استفاده کنیم.

کارتن و مقوا
کد 850

 24صفحه

ظرفهای قابل بازیافت
چاپ 1

کد 851

کاردستی با لباسهای کهنه
کد 853

 24صفحه

باب اسفنجی سبز میشود
کد 550
چاپ 3

 ۳۲صفحه

 24صفحه

پالستیک
کد 852

چاپ ۲

 24صفحه

چاپ 1

کاغذ
کد 900

چاپ 1

 24صفحه

باب اسفنجی دست به کار میشود
کد 552
چاپ 4

بازیافت

 ۳۲صفحه

چاپ 1

هیوالی سبز دنیا را نجات میدهد
کد 556
چاپ 3

 24صفحه

هیوالی سبز دریا را نجات میدهد
کد ۵۲۸
چاپ ۲

 ۲۴صفحه
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کودک
حفظ محیطزیست
بازیافت
18

جیل گیبونز

زباله و بازیافت
کد 126
چاپ 17

 24صفحه

نگاهی به داخل سطل زباله
کد ۸۵۶
چاپ ۱

 ۳۲صفحه

مترجم :علیاصغر عطاءالهی

بازیافت برای کودکان
کد ۱۰۰
چاپ ۱۷

 ۲۴صفحه

بازیافت چیست؟
کد 589
چاپ 5

 24صفحه

سه اصل طالیی (بازمصرف ،بازیافت،
و بازکاهی)
کد ۴۹۳
چاپ ۳

 ۳۶صفحه

سرنوشت زباله
کد 251
چاپ 10

 24صفحه

امان از دست زباله
کد 470
چاپ ۸

 32صفحه

زباله و آلودگی
کد ۲۸۳
چاپ ۹
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 ۲۴صفحه

باز هم بازیافت
کد ۸۵۴

 24صفحه

چاپ 1

کودک
حفظ محیطزیست
داستان

آرتور سبز
کد 297
چاپ ۲

 32صفحه

مرگ جنگل
کد ۳۲۰
چاپ ۳

 ۲۴صفحه

باغچهی پسرک
کد 348
چاپ ۲

 36صفحه

موشک کاغذی
کد ۴۹۸
چاپ ۲

 ۳۲صفحه

جنگل مال همهی ماست
کد 325
چاپ ۲

 30صفحه

جودی مودی دنیا را نجات میدهد
کد  ۱۰۸ ۲۷۲صفحه

خاندان زمین
کد  ۳۲ 383صفحه چاپ ۱
موضوع ستایش جهان با بیان شاعرانه

دانای سبز
کد 455
چاپ 1

 112صفحه

چاپ ۳

درخت زندگی (تنوع زیستی)
کد ۵۰۶
چاپ ۲

 ۳۶صفحه
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حفظ محیطزیست
داستانهای بازیافت

سبز باشید
کد ۵۵۳
چاپ 4

 ۲۴صفحه

خرسهای سبز
کد ۲۲۳
چاپ ۴

 ۲۴صفحه

دزد دریایی کوچولو و بازیافت
کد ۴۱۴
چاپ ۳

 ۲۴صفحه

کد ۷۷۳
چاپ ۲

مایکل کرافت از سرزمین بازیافت
کد 640
چاپ 1

 32صفحه

کد  ۲۴ ۳۴۱صفحه چاپ 5
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۲

بازیافت در مغازهی بابابزرگ
کد 566
چاپ ۴

 24صفحه

 ۲۴صفحه

جادوگر دهکدهی سبز
کد 149
چاپ 12

سیسیلیا
مندن
مترجم :ها و ج
یده ک وان
روبی میر

خانهی سبز!

سبز بودن یعنی چه؟

 24صفحه

۴

خرگوش و بازیافت
کد 384
چاپ 10

 24صفحه

کودک
حفظ محیطزیست
داستانهای بازیافت

زباله زباله!
کد 487
چاپ 5

 16صفحه

در مصرف انرژی صرفهجویی کنیم
کد ۵۷۱
چاپ ۵

 ۲۴صفحه

زمین ما
 32صفحه

کد 376
چاپ 3
موضوع افزایش جمعیت

هیوالی زباله
 ۲۶صفحه

کد ۴۸۶

چرا بازیافت؟
چاپ ۵

بازیافت
کد ۵۷۲
چاپ ۴

 ۲۴صفحه

برادر عقاب ،خواهر آسمان
 ۳۰صفحه

کد ۲۹۰
چاپ ۲
موضوع ستایش طبیعت

کد ۵۸۲
چاپ ۴

 ۳۲صفحه

صرفهجویی در مصرف آب
کد ۵۸۶
چاپ ۳

 ۲۴صفحه

سبز شدن چه آسان
کد ۶۰۷

 ۳۲صفحه

چاپ ۲
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حفظ محیطزیست

مجموعهی «زمین ما»
در این مجموعه با مسائل مهم زیست محیطی مانند آلودگی هوا و زباله آشنا میشویم.

بوی زباله! پیف!

مصرف عاقالنهی انرژی
کد ۶۲۵

در جستجوی هوای پا کیزه

کد ۶۲۶
چاپ ۲

 ۳۶صفحه چاپ ۳

کد  ۳۶ ۶۲۴صفحه

 ۳۶صفحه

چاپ ۲

مجموعهی «بچسبان و بیاموز سبز»
نویسنده :فریبا همتیان

تصویرگر :نازنین جمشیدی

صرفهجویی در مصرف برق

صرفهجویی در مصرف گاز

 24صفحه

کد ۴۹۱
چاپ ۱
کتاب دارای برچسب

 24صفحه

کد 1041
چاپ ۱
کتاب دارای برچسب

آموزش سبز
کد 172
چاپ 12

 24صفحه

کتاب دارای برچسب

76

صرفهجویی در مصرف آب
 24صفحه

کد 490
چاپ ۴
کتاب دارای برچسب

آموزش بازیافت
 24صفحه

کد ۲۷۰
چاپ ۷
کتاب دارای برچسب

کودک

مجموعهی «ماجراهای مارمولک دانا»

حفظ محیطزیست

در این مجموعه مارمولک دانا ،ما را با مسائل مهم زیستمحیطی مانند بازیافت ،صرفهجویی در مصرف آب ،حمایت از
حیوانات و چگونه سبز بودن آشنا میکند .از ویژگیهای این مجموعه فعالیتهای عملی و بیان جذاب آن است.

مارمولک و صرفهجویی در
مصرف آب
کد 1512
چاپ 10

مارمولک و بازیافت
کد 1511
چاپ ۹

 36صفحه

 36صفحه

حفظ محیطزیست به روایت
مارمولک
کد 373
چاپ 4

مارمولک طرفدار حفظ
محیطزیست
کد 1514

مارمولک و حفاظت
محیطزیست
کد 98
چاپ 4

 154صفحه

 36صفحه

چاپ 6

 36صفحه

مجموعهی «اقدام سبز»
در این مجموعه با گوشههایی از مشکالت زیستمحیطی مانند حفاظت از طبیعت ،بازیافت ،صرفهجویی در مصرف آب و برق آشنا میشویم.

حفاظت از طبیعت
کد 902

 32صفحه

چاپ ۳

در مصرف آب صرفهجویی کنید
کد 903

 32صفحه

چاپ ۳

انرژی را هدر ندهیم
کد 982

 32صفحه

چاپ ۲

بازیافت در همه جا
کد 901

 32صفحه

چاپ 2
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حفظ محیطزیست

مجموعهی «یک گام کوچک»
مجموعهی یک گام کوچک به مسائل مهم زیستمحیطی و نقش مهم گامهای کوچک ما در حل این مسائل میپردازد .به همین منظور
در هر کتاب چند فعالیت برای کودکان طراحی شده است تا با انجام آنها ،گامی هر چند کوچک در راستای حفظ محیطزیست بردارند.

پیادهروی بیشتر ،محیطزیست پا کتر
کد ۹۹۲

 32صفحه

شیر آب را باز نگذاریم
کد ۹۹۳
چاپ ۲

چاپ ۲

طبیعت را دوست بداریم
کد ۹۹۵
چاپ ۲
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 ۳۲صفحه

آشغال نریزیم!
کد ۹۹۴
چاپ ۲

 ۳۲صفحه

المپ اضافی خاموش!
کد ۹۹۶
چاپ ۲

 ۳۲صفحه

 ۳۲صفحه

کودک
حفظ محیطزیست

مجموعهی «گروه سبز»
---

آنچه میخوریم
کد ۱۰۰۹

 32صفحه

مصرف انرژی
چاپ ۱

بازکاهی و بازمصرف
کد ۱۲۵۴

 32صفحه

چاپ ۱

کد ۱۰۱۰

 32صفحه

پسماند و بازیافت
چاپ ۱

ت ما
محیطزیس 
کد ۱۰۰۸

 32صفحه

کد ۱۱۳۳

 32صفحه

چاپ ۱

مصرف آب
چاپ ۱

کد ۱۱۳۲

 32صفحه

چاپ ۱
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مجموعهی «انقالب انرژی»

حفظ محیطزیست

در این مجموعه با انواع انرژی به خصوص انرژیهای پا ک آشنا میشویم و در مییابیم که صرفهجویی
در مصرف انرژی تنها راه نجات محیطزیست از آلودگی کنونی و بحران انرژی است.

انرژی هیدروژنی
کد 1131

 32صفحه

انرژی زمینگرمایی
چاپ 1

آیندهی سوختهای فسیلی
کد 999

 32صفحه

چاپ 1

غذای سبز
80

کد 1002

 32صفحه

کد 1007

 32صفحه

چاپ 1

کد 1000

چاپ 1

انرژی امواج
چاپ 1

کد ۱۰۰۱

 ۳۲صفحه

کد 998

کد 1005

چاپ 1

انرژی خورشیدی

انرژی هستهای
 32صفحه

انرژی برقابی
 32صفحه

جامعهی سبز

کد ۹۹۷

 ۳۲صفحه

انرژی باد

چاپ 1

کد 1006

انرژی زیستتوده
چاپ 1

کد 1004

 32صفحه

چاپ11
چاپ

 32صفحه

چاپ 1

 32صفحه

چاپ 1

کاهش ردپای کربن
 ۵۰۰۰تومان

کد 1003

 32صفحه

چاپ 1

کودک

مجموعهی «بازمصرف ،بازیافت ،بازکاهی»

حفظ محیطزیست

در این مجموعه کتابها ،با کاهش مصرف ،بازیافت و بازمصرف آشنا میشویم و درمییابیم که با این کارها
میتوانیم به حفظ محیط زیست خود کمک کنیم .همچنین با آثار زیانبار پسماند ،تفاوت بین منابع تجدیدپذیر
و تجدیدناپذیر و راههای بازمصرف و بازیافت مواد آشنا میشویم.

بازمصرف ،بازیافت ،بازکاهی
در مصرف کاغذ
کد  ۳۶ ۳۱۴صفحه

چاپ ۲

بازمصرف ،بازیافت ،بازکاهی
در مصرف فلزات
کد  ۳۶ ۶۹۳صفحه

چاپ ۲

بازمصرف ،بازیافت ،بازکاهی
در مصرف مواد غذایی
کد  ۳۶ ۶۹۲صفحه

چاپ ۲

بازمصرف ،بازیافت ،بازکاهی
درمصرف شیشه
کد  ۳۶ ۶۹۴صفحه

چاپ ۲

بازمصرف ،بازیافت ،بازکاهی
در مصرف انرژی
کد  ۳۶ ۶۵۰صفحه

چاپ ۳

بازمصرف ،بازیافت ،بازکاهی
در مصرف آب
کد  ۳۶ ۶۹۵صفحه

چاپ ۲

بازمصرف ،بازیافت ،بازکاهی
در مصرف پالستیک
کد ۳۱۵
چاپ۲

 ۳۶صفحه
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درخت سرافراز
کد ۳۷۹
چاپ ۲
موضوع ستایش درخت

کد ۳۷۸
چاپ ۲
موضوع ستایش درخت

کد 295
چاپ ۷
موضوع ستایش درخت

سرود درخت

محیطزیست برای کودکان

نبرد مایکل با پگی قاچاقچی

 ۲۵صفحه

کد 184
چاپ 4

 24صفحه

نامههای سبز
کد ۴۶۷
چاپ 3
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به یاد درخت

 ۳۶صفحه

 ۲۴صفحه

درخت بخشنده

کد ۱۶۹
چاپ ۱۶

 ۲۴صفحه

هدیههای سبز
کد  48 609صفحه چاپ 1
موضوع کاردستیهای زیستمحیطی

 36صفحه

کد ۱۰۴۲

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

رؤیای سبز
 ۳۲صفحه

کد 240
چاپ 2
موضوع اهمیت حفظ محیط زیست(داستان)

کودک
حفظ محیطزیست

روز زمین پا ک
کد 554
چاپ 5

 24صفحه

مادر زمین
کد  ۲۴ ۳۶۸صفحه چاپ ۱
موضوع ستایش طبیعت و محیط زیست

زمین پا ک
کد  24 569صفحه

نیایش زمین
چاپ 5

من و زمین
کد  24 611صفحه چاپ 1
موضوع آموزش حفظ محیط زیست ( داستان)

 ۲۴صفحه

کد ۱۸۲
چاپ ۳
موضوع ستایش طبیعت

در سیارهی ما چه خبر است؟
کد ۹۰
چاپ ۲

 ۲۴صفحه

من دنیا را دوست دارم
کد ۴۵۴
چاپ ۶

 ۲۴صفحه

برنامهریزی سبز در مدرسه
 ۹۶صفحه

کد ۳۰۴
چاپ ۱
موضوع آموزش راههای عملی برای
حفظ محیطزیست

پارک ما
کد  ۲۴ ۵۳۷صفحه چاپ ۲
موضوع آموزش بازیافت در قالب داستان

83

کودک
حفظ محیطزیست

گری لوپز

خانهی خطرنا ک ما

آلودگی صوتی

 ۲۴صفحه

کد  ۲۴ ۲۰۲صفحه
چاپ  ۲۵۰۰ ۵تومان

نویسنده سیدرضا کروبی
تصویرگر نازنین جمشیدی
کد ۱۷۳
چاپ ۶
موضوع خطرات مواد شیمیایی
در خانه

نویسنده سیدرضا کروبی
تصویرگر نازنین جمشیدی

مترجم :فاطمه باغستانی

دربارهی آلودگی هوا
کد  ۳۶ ۱۲۸۰صفحه
موضوع آلودگی هوا

چاپ ۱

ژﺍﻛﻠﻰ ﺑﻴﻠﻰ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻣﻌﻠﻤﻰ

آلودگی شیمیایی
کد  24 287صفحه

چاپ 3

ی هوا برویم
به جنگ آلودگ 
کد ۱۳۴۷

 ۲۴صفحه چاپ ۱

غفلت از محیطزیست
کد 610

 96صفحه

چاپ ۱

بهینهسازی مصرف برق در منازل
کد  ۳۲ ۵۰۰صفحه
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بنزین :صرفهجویی و محیطزیست
کد 563
چاپ 2

 32صفحه

زمین بیمار ما
کد 359
چاپ 2

 24صفحه

کودک
حفظ محیطزیست

دوستان سبز ما
جانوران در خطر نابودی
کد 128
چاپ 4

 24صفحه

داستان قنات

نویسنده محمدرضا افضلی
تصویرگر بهار اخوان
کد ۱۵۰۸
چاپ ۱

کد  30 266صفحه چاپ 1
موضوع ستایش زیستگاهها

طبیعت در خطر است
کد ۱۲۷
چاپ ۶

 ۲۴صفحه

نگهبانان طبیعت

 ۲۴صفحه

آب یعنی آبادانی
کد 146
چاپ ۹

صحرا زیستگاه ماست

 24صفحه

کد  32 985صفحه
موضوع جانوران

چاپ 1

کد 469
چاپ 3

 48صفحه

آب
کد ۸۵۵

 24صفحه

چاپ 1

صرفهجویی در مصرف آب
کد 206
چاپ 7

 32صفحه
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نجات دنیا در چند ساعت
کد  ۲۴ ۵۳۶صفحه
چاپ ۳
موضوع آموزش حفظ محیط زیست
در قالب سرگرمی
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حفظ محیطزیست به روایت ال کپشت
کد  ۴۸ ۲۴۸صفحه
چاپ ۷
موضوع آموزش حفظ
محیط زیست در قالب سرگرمی

دایناسور حافظ محیطزیست
کد  ۲۴ ۱۰۳صفحه
چاپ ۶
موضوع آموزش حفظ محیطزیست
در قالب طنز

کودک

مجموعهی «خانوادهی خرسی»

زندگی
هایزیست
حفظتمحیط
مهار

در کنار مدرسه ،خانواده اصلیترین جایی است که کودکان مهمترین چیزهای زندگیشان را در آنجا یاد میگیرند .بر این اساس رفتارهای والدین و رابطهی آنها با یکدیگر
مهمترین الگو برای کودکان است .در مجموعهی « خانوادهی خرسی» کودک شاهد اتفاقات رایج در خانواده و شیوهی برخورد والدین با اینگونه اتفاقات است.
این مجموعهی  5جلدی ،مهارتهایی همچون تفکر منطقی ،ادب کالمی ،کنجکاوی ،و مقابله با زیادهخواهی و ناتوانی در حل مسئله را آموزش میدهد.
5

استن و جن برنستین

مترجم :هایده کروبی

خواب بد

حرف زشت
کد ۳۰۷

 ۲۴صفحه

چاپ 5

بچهدار شدن مامانخرسه
کد ۳۵۸
چاپ 3

 ۳۲صفحه

کد ۳۴۰

 ۲۴صفحه

غیبت از مدرسه
چاپ ۳

کد ۳۵۳

 ۲۴صفحه

چاپ ۴

امان از کالسهای فوق برنامه
کد ۳۰۶
چاپ 4

 36صفحه

راهنمای مهارتهای زندگی
خانوادهی خرسی
کد ۱۲۰۳

 ۱۳۶صفحه

چاپ 2

مجموعهی « نگاهی تازه»

اذیتم نکن!
کد 1098
چاپ 3

 24صفحه

چرا دعوا میکنی؟
کد 1099
چاپ 3

 24صفحه

من میتوانم!
کد 1100
چاپ 3

 24صفحه
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مجموعهی «ما آ گاهیم»
دورهی دبستان یکی از بهترین دورهها برای فرزندپروری است ،چرا که کودکان در این مرحله در مقایسه با دورهی پیشدبستانی ،راهنمایی
و دبیرستان به لحاظ ویژگیهای روانشناختی از پذیرش به مراتب باالتری برخوردارند .بر این اساس شاید بتوان گفت که این دوره مهمترین
دورهی آموزشی برای پیشگیری از خطرات ریز و کالن زندگی است.
در مجموعه کتابهای «ما آ گاهیم» مفاهیم مهارتهای زندگی در قالب فعالیتهای سرگرمکننده و آموزش غیرمستقیم ارائه میشود.

ما دوست داریم برویم مدرسه!
علم خیلی باحال است!
کد ۷۴۱

 ۲۸صفحه

چاپ ۱

زورگویی آزارمان میدهد!
دعوا ناراحتمان میکند!
کد ۷۴۴
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 ۲۸صفحه

چاپ ۱

ما خواندن را دوست داریم!
ما ریاضی را دوست داریم!
کد ۷۴۲

 ۲۸صفحه

چاپ ۱

ما همه با هم فرق داریم!
هر کس یک جور است!
کد ۷۴۵

 ۲۸صفحه

چاپ ۱

ما حریف عصبانیتمان میشویم!
استرس به سراغ بچهها هم میآید!
کد ۷۴۳

 ۲۸صفحه

چاپ ۱

ما وظیفههایی داریم!
ما بچههای خوبی هستیم!
کد ۷۴۶

 ۲۸صفحه

چاپ ۱

کودک
زندگی
هایزیست
حفظتمحیط
مهار

ما زود آشتی میکنیم!
ما از عهدهی فشار همساالن بر میآییم!
کد ۷۴۷

 ۲۸صفحه

چاپ ۱

ما کمربندمان را میبندیم!
ما برای مواقع اضطراری آمادهایم!
کد ۷۵۰

 ۲۸صفحه

چاپ ۱

ما خوش رفتاریم!
ما به فکر دیگران هستیم!
کد ۷۴۸

 ۲۸صفحه

چاپ ۱

ما از سیگار بدمان میآید!
ما با مواد مخدر کاری نداریم!
کد ۷۵۱

 ۲۸صفحه

چاپ ۱

همه از دروغ بدشان میآید!
ما مراقب امنیت خود هستیم!
کد ۷۴۹

 ۲۸صفحه

چاپ ۱

ما دستهایمان را میشوییم!
ما غذاهای مفید میخوریم!
کد ۷۵۲

 ۲۸صفحه

چاپ ۱

ما به دیگران احترام میگذاریم!
ما مسئول بدن خود هستیم!
کد ۷۵۳

 ۲۸صفحه

چاپ ۱
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کتابهای جولیا

مجموعهی «کتابهای جولیا»
نویسندهی این مجموعه-جولیا کوک -با خالقیت تحسینبرانگیزی در قالب داستانهایی بسیار
جذاب مهارتهای زندگی را به کودکان یاد میدهد .او داستانهای خود را از تجربیات حاصل
از کار با کودکان و دقت کردن به مسائل و مشکالتی که آموزگاران و والدین به آنها دارند خلق
میکند .در ترجمه این مجموعه نیز دقت باالیی صرف شده است تا کودک با آن ارتباط برقرار کند.
الزم به ذکر است که برای اولین بار است که تمامی کتابهای این نویسنده در قالب یک مجموعه
به چاپ میرسد .این مجموعهی  40جلدی مهارتهای مهمی مثل ادب کالمی ،کار گروهی،
قانونمداری ،گوش دادن فعال ،پذیرش هیجان ،ادب رفتاری ،جرئتورزی ،پذیرش سوگ،
رعایت حریم جنسی ،مدیریت خشم ،استرس ... ،را مطرح میکند .حتم بدانید که با خواندن این
مجموعه ،مهارتهای زندگی کودک به طرزی شگرف تقویت خواهد شد.

کار گروهی!
کد  ۳۶ ۷۸۴صفحه

مسخرهام نکن!
چاپ ۳

دلم میخواهد هر کاری دوست
دارم بکنم!
کد  ۳۶ ۷۸۷صفحه

چاپ ۳

بادکنک غمگین چطور خوشحال
شد؟
کد  ۳۶ ۷۹۰صفحه
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اجازه بگیریم!

چاپ ۲

چاپ ۲

کد  ۳۶ ۷۸۵صفحه

کاش حرفگوشکن بودم!
چاپ ۳

کد  ۳۶ ۷۸۸صفحه

ریکی دستکج!
کد  ۳۶ ۷۹۱صفحه

چاپ ۳

کد  ۳۶ ۷۸۶صفحه

چاپ ۳

همیشه نگرانم!
کد  ۳۶ ۷۸۹صفحه

چاپ ۲

پاستیلهای ضد قلدری!
کد  ۳۶ ۷۹۲صفحه

چاپ ۳

کودک
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هایزیست
حفظتمحیط
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کتابهای جولیا

فاصلهات را با من حفظ کن!
کد  ۳۶ ۷۹۳صفحه

چاپ ۲

۲

کله نوشابهای لجش میگیرد!
کد  ۳۶ ۷۹۵صفحه

چاپ ۲

کاش زنده بود!
کد  ۳۶ ۸۸۶صفحه

کد  ۳۶ ۷۹۶صفحه

چاپ ۱

وسط حرف دیگران نپر!
چاپ ۳

همه چیز دربارهی دماغ
کد  ۳۶ ۹۸۴صفحه

تلفن همراه مزاحم!

چاپ ۱

کد  ۳۶ ۸۸۷صفحه

چاپ۳

گیر افتادم!
کد  ۳۶ ۸۰۶صفحه

چاپ ۱

چغلی نکن!
کد  ۳۶ ۸۸۸صفحه

چاپ۳

گفتم نه!

خالیبندی!
کد  ۳۶ ۱۰۲۰صفحه

3

چاپ ۳

کد  ۳۶ ۱۱۱۴صفحه

چاپ ۳
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پسر وول وولکی
کد  ۳۶ ۱۳۳۴صفحه

چنگالی که بوی بد میداد
چاپ ۱

غر میزنم غز میزنم غر میزنم...
کد  ۳۶ ۱۳۴۰صفحه

چاپ ۱

رفتارهای سر میزی
کد  ۳۶ ۱۳۹۶صفحه
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چاپ ۱

کد  ۳۶ ۱۳۳۷صفحه

چاپ ۱

چه شغلی ،چه کفشی؟
کد  ۳۶ ۱۳۸۸صفحه

چاپ ۱

من که تقصیر ندارم!
کد  ۳۶ ۱۳۹۷صفحه

چاپ ۱

ً
واقعا این را تو گفتی؟!
کد  ۳۶ ۱۳۳۸صفحه

چاپ ۱

ط مثل...
کد  ۳۶ ۱۳۸۹صفحه

چاپ ۱

جوابهای دردسرساز
کد  ۳۶ ۱۳۹۹صفحه

چاپ ۱

کودک
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هایزیست
حفظتمحیط
مهار

قانون برای من نیست
کد  ۳۶ ۱۴۰۲صفحه

چاپ ۱

چرا بترسم؟ من که آمادهام!
کد  ۳۶ ۱۳۳۶صفحه

چاپ ۱

ملکهی نایلونهای تقتقی
کد  ۳۶ ۱۴۰۵صفحه

چیز میز هایم را پیدا نمیکنم!
کد  ۳۶ ۱۳۹۲صفحه

چاپ ۱

زرنگ جیش و پی پی!

حواسم به غریبه هست
کد  ۳۶ ۱۳۹۰صفحه

چاپ ۱

کد  ۳۶ ۱۳۹۱صفحه

چاپ ۱

یا ک

جول
رج

م :ج

مت

وک

واد

چاپ ۱

می

کری

روزی که تقلب کردم ...
کد  ۳۶ ۱۰۹۲صفحه

چاپ ۱
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مجموعهی «دربارهی احساسات»
بسیاری از گرفتاریهایی که افراد در زندگی با آن مواجه میشوند به دلیل ناتوانی آنها در مدیریت هیجاناتشان است .دستهای از افراد نمیتوانند هیجانهای منفی مثل
خشم ،غم ،حسادت و نگرانی خود را مدیریت کنند .و دستهای دیگر از آنها نمیتوانند هیجانات مثبتی مثل شادی ،مهربانی ،و افتخار را در خود تقویت کنند .اینکه
چرا بسیاری از بزرگساالن در مدیریت احساسات و هیجانهای خود ضعف دارند دالیل متعددی دارد ولی شاید یکی از دالیل مهم این باشد که در کودکی به آنها یاد
داده نشده است.
تاند از نگرانی ،شادی ،حسادت ،غم ،خشم ،خجالت ،مهربانی و به خود
در مجموعهی  8جلدی «دربارهی احساسات» هشت احساس مهم مطرح میشود که عبار 
بالیدن .در هر یک از جلدها با توضیحاتی روشن یکی از احساسات توضیح داده میشود ضمن اینکه مدیریت آن هم ارائه میشود.

من غمگینم
کد ۱۱۱۶

 ۲۴صفحه

من خوشحالم
چاپ ۱

من حسودم
کد ۸۷۷

 ۲۴صفحه

کد ۸۸۰

 ۲۴صفحه

من نگرانم
چاپ ۱

من دلسوزم
چاپ ۱

کد ۸۷۸

 ۲۴صفحه

من عصبانیام
چاپ ۱

من به خود میبالم
کد ۸۷۶
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 ۲۴صفحه

کد ۸۸۱
چاپ ۲

 24صفحه

چاپ ۱

کد ۸۷۹

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

من خجالتیام
کد ۸۸۲

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

کودک

مجموعهی « احساسات دایناسوری»

زندگی
هایزیست
حفظتمحیط
مهار

مقابله با احساسات ناخوشایند نیازمند فرا گیری مهارتهای مقابلهای است .احساسات دایناسوری مجموعهای از داستانهاست که از
زبان دایناسورها بیان میشود .این مجموعه با طرح مسائل مختلفی که برای دایناسورها پیش میآید ،همزمان با به کارگیری قوهی تخیل
کودکان به آموزش مهارتهایی همچون مقابله با ترس ،خجالت ،خشم ،و حسادت میپردازد.

عصبانیو زوروس
کد ۱۱۷۳

 ۳۶صفحه

حسودوزوروس

نگرانو دا کتیل
کد ۱۱۷۲

چاپ ۱

کد ۱۱۷۴

چاپ ۱

ترسو زوروس

خجالتیو زوروس
 ۳۶صفحه

 ۳۶صفحه

کد ۱۱۶۲

 ۳۶صفحه

چاپ ۱

چاپ ۱

کد ۱۱۷۱

 ۳۶صفحه

چاپ ۱
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مجموعهی «راهنمای مهارتهای زندگی دایناسورها»
همه میدانیم که دایناسورها میلیونها سال است از بین رفتهاند .ما معتقدیم که نابودی دایناسورها از نظر مهارتهای زندگی پنج دلیل داشت! دلیل اول این بود که
آنها نمیدانستند ایمنی چیست ،به همین دلیل دست به کارهای خطرنا ک میزدند .دلیل دوم این بود که دایناسورها از یکدیگر جدا میشدند و چون کسی از بچههای
آنها مراقبت نمیکرد ،پس ...دلیل سوم این بود که آنها بلد نبودند با یکدیگر دوست شوند و در نتیجه همیشه با هم دشمن بودند .دلیل چهارم این بود که آنها بسیار
بد غذا میخوردند .دلیل آخر هم این بود که آنها بلد نبودند وقتی یکی از عزیزان خود را از دست میدهند چهکار کنند تا از غصه تلف نشوند .کسی چه میداند شاید
ا گر ما انسانها هم اشتباهات دایناسورها را تکرار کنیم ،نسلمان منقرض شود!
این مجموعهی  5جلدی مهارتهایی همچون دوستیابی ،رفتار سازنده ،سازگاری ،پذیرش سوگ و رعایت بهداشت را آموزش میدهد.

راهنمای ایمنی دایناسورها
کد ۱۶۳
چاپ۳

 ۲۴صفحه

راهنمای دوستیابی دایناسورها
کد ۱۶۵
چاپ۴

جدایی بابا داینا و مامان داینو
کد ۱۶۴
چاپ۳

 ۲۴صفحه

 ۲۴صفحه

مرگ یک دایناسور
کد ۱۶۷
چاپ۳

 ۲۴صفحه

راهنمای مهارتهای زندگی
دایناسورها
راهنمای بهداشت و تغذیهی دایناسورها
کد ۱۶۶
چاپ۳
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 ۲۴صفحه

کد ۱۲۰۶

 ۱۲۰صفحه

چاپ ۱

کودک

مجموعهی «دارم بزرگ میشم»

زندگی
هایزیست
حفظتمحیط
مهار

در مجموعهی «دارم بزرگ میشم» کودک در قالب بازی و فعالیتهای سرگرم ݧ ݐکںنده با موضوعاتی آشنا
میشود که یاد گرفتن آن ها در سنین کودکی بسیار مهم است .این مجموعه به او یاد میدهد که چگونه
از مشکالت پیشگیری کند .ویژگی دیگر مجموعه ،ارائهی توضیحات تکمیلی به والدین یا مربیان است تا
آموزش مطالب به شکلی عمیقتر انجام شود.

من و تو با هم فرق داریم!
به بدنم دست نزن!

ما به مهدکودک میرویم!
ما مقررات زمین بازی را میدانیم!
ما سرگرمیهای علمی داریم!
کد ۷۱۰

 ۴۰صفحه

کد ۷۱۱

چاپ ۱

 ۲۸صفحه

ما از سیگار بدمان میآید!
ما با خطرهای سرب آشنا میشویم!

چاپ ۲

کد ۷۱۲

 ۴۰صفحه

احساسهای ما!
دعواهای ما!
کد ۷۱۳

چاپ ۱

 ۲۸صفحه

چاپ ۲

مجموعهی «آداب شهر سبزیها»
در مجموعهی  4جلدی «شهر سبزیها» در قالب شخصیتهایی مثل خیار و گوجه و...
مهارتهای مهمی مثل مسئولیتپذیری ،کار گروهی ،و مقابله با استرس مطرح میشود .نکتهی
جالب در مورد مجموعه این است که شخصیتهای تخیلی داستان خود وارد یک دنیای تخیلی
دیگر میشوند و در آن دنیا به شکلی عینی و شفاف به یکی از مهارتهای اشارهشده پرداخته
میشود.

خیار پنجه طال
کد ۷۳۷

برادران خوشخواب
کد ۷۳۸

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

گمشده در فضا
کد ۷۳۹

 ۳۲صفحه

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

جنگ قورباغهها
چاپ ۱

کد ۷۴۰

 ۳۲صفحه

چاپ ۱
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مجموعهی «آداب زندگی»
بسیاری از اوقات دلیل اینکه کودکان کاری را اشتباه انجام میدهند این است که شیوهی صحیح انجام آن کار را یاد نگرفتهاند .وقتی کودکان یاد
نگرفته باشند حین گفت وگوی تلفنی چه نکاتی را رعایت کنند ممکن است حرفهایی بزنند که مؤدبانه نباشد .به همین ترتیب وقتی یاد نگرفته
باشند سر غذا خوردن چه نکاتی را رعایت کنند ممکن است کارهای ناشایستی انجام دهند.
مجموعهی  6جلدی «آداب زندگی»مهارتهایی همچون موقعیتشناسی و ادب رفتاری را آموزش میدهد.

وقتی بازی میکنیم
کد  ۲۴ ۳۸۷صفحه

چاپ ۱

وقتی غذا میخوریم

وقتی به کتابخانه میرویم
کد  ۲۴ ۱۰۱۹صفحه

کد  ۲۴ ۹۵۱صفحه

چاپ ۱

چاپ ۱

2

فین
ری
ک

وقتی به ناهارخوری میرویم
کد  ۲۴ ۱۱۵۸صفحه

چاپ ۱

وقتی بیرون میرویم
کد  ۲۴ ۹۵۲صفحه

چاپ ۱

وقتی تلفن میزنیم
کد  ۲۴ ۱۰۱۸صفحه

چاپ ۱

وقتی به خانه دوستمان میرویم
کد  ۲۴ ۱۱۲۵صفحه
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چاپ ۱

کودک

مجموعهی «ماجراهای دمپنبهای»

خرگوشک خودت را کنترل کن!
کد ۱۱۹۳

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

خرگوشک گاهی بگو نه!
کد ۱۱۹۶

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

خرگوشک دیگر دروغ نگو!
کد ۱۱۹۹

 ۳۲صفحه

چاپ ۲

زندگی
هایزیست
حفظتمحیط
مهار

با دیگران کنار بیا!
کد ۱۱۹۴

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

خرگوشک هول نزن!
کد ۱۱۹۷

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

خرگوشک نترس!
کد ۱۱۹۵

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

خرگوشک به هر قیمتی برندهنشو!
کد ۱۱۹۸

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

خرگوش بازیگوش
کد 466

 ۳۲صفحه

چاپ ۲
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مجموعهی «فرانکلین»
---

فرانکلین فراموش میکند
کد  ۳۲ 1016صفحه

فرانکلین میبخشد
کد  ۳۲ 1017صفحه

چاپ ۱

چاپ ۱

فرانکلین شلخته است
کد  ۳۲ ۱۴۷۷صفحه

چاپ ۱

فرانکلین ال کپشته میتواند خیلی کارها را
به تنهایی انجام دهد اما از تاریکی میترسد؛ و چون او یک
ال کپشت است ،میترسد توی ال ِک تنگوتاریکش بخزد .برای
همین ال کش را دنبال خودش روی زمین میکشد .باالخره یک روز
تصمیم میگیرد برود و از دوستانش کمک بگیرد...

نردبانقرمز

ـ ـ مهارتهای زندگی ـ ـ

۱۲000
تومان

1472

کاغذ این کتاب از
جنگلهای پایدار
تهیه شده است.

فرانکلین و توفان
کد  ۳۲ ۱۴۶۷صفحه

فرانکلین زود باش!
کد  ۳۲ ۱۴۶۴صفحه

چاپ ۱

چاپ ۱

فرانکلین میگوید دوستت دارم
کد  ۳۲ ۱۴۵۹صفحه

چاپ ۱

فرانکلین و دوست جدیدش
کد  ۳۲ ۱۴۷۲صفحه

چاپ ۱

فرانكلين متوجه میشود كه تولد مادرش نزديک است.
پس تصميم میگيرد برای مادرش هديهای گرانقيمت بخرد
چون مادرش را خيلی دوست دارد.
كادوی
اما پولش به اندازهای نيست كه بتواند
ِ
خوبی برای مادرش بخرد.
تمام
پس فرانكلين تصميم میگيرد از ِ
دوستهايش بپرسد آنها چه چيزی برای
ً
تولد مادرشان میخرند و نهايتا خودش يک فكر عالی به
ذهنش میرسد تا بتواند مادرش را خوشحال كند.
شما میدانيد كادوی فرانكلين به مادرش چيست؟

نردبانقرمز

ـ ـ مهارتهای زندگی ـ ـ

۱۲000
تومان

1465

كاغذ این كتاب از
جنگلهای پايدار
تهيه شده است.

فرانکلین حوصله ندارد
کد  ۳۲ ۱۴۷۵صفحه
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چاپ ۱

فرانکلین و محله دوست داشتنی اش
کد  ۳۲ ۱۴۶۵صفحه

چاپ ۱

فرانکلین فوتبال بازی میکند
کد  ۳۲ ۱۴۶۹صفحه

چاپ ۱

فرانکلین از تاریکی نمیترسد
کد  ۳۲ ۱۴۷۴صفحه

چاپ ۱

کودک

مجموعهی «»---

زندگی
هایزیست
حفظتمحیط
مهار

---

کد  24 1089صفحه چاپ ۱

کد  24 ۱۱۰۳صفحه چاپ ۱

کد  ۳۶ ۱۱۴۹صفحه چاپ ۱

س

ن
دی

دیگر سکوت نمیکنم!
کد  ۳۲ ۱۷۷۹صفحه

چاپ ۱

ِکل
ِون

جم:
متر

جوا

ری
می

بدن تو مال خودته!

آیا تو هم رازی داری

باید بگی نه!

دک

لمس خوب لمس بد
کد  ۳۲ ۱۷۸۳صفحه

چاپ ۱

بدن من مال منه!
کد  ۳۲ ۱۸۱۲صفحه

چاپ ۱

رازهایی که نباید مخفی کرد
کد  ۳۲ ۱۸۲۷صفحه

چاپ ۱

مجموعهی «ماجراهای غول بدجنس مهربان»
---

نویسنده فاطمه سرمشقی
تصویرگر آرزو قلی زاده

نویسنده فاطمه سرمشقی
تصویرگر آرزو قلی زاده

پنگوئن شکالتی تو دل برو
نویسنده فاطمه سرمشقی
تصویرگر آرزو قلی زاده

حلزونی با موهای بلند

نامه به پاندا

ناز کردن بچه غول

کد  24 1134صفحه چاپ ۱

کد  24 1135صفحه چاپ ۱

کد  24 1136صفحه چاپ ۱

کد  24 1043صفحه چاپ ۱

نویسنده فاطمه سرمشقی
تصویرگر آرزو قلی زاده
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مجموعهی «ماجراهای موش کوچولو »

مجموعـهی مــوش کوچولــو ،مجموعـهای  ۴جلــدی اســت کــه در آن بــا توجــه بــه داســتانهای کهــن ایرانــی برگرفتــه از گلســتان ســعدی
یشــود ،مضامینــی
تهــای زندگــی از طریــق آمــوزش غیرمســتقیم بــا زبانــی کودکانــه بــرای گــروه ســنی الــف و ب ،روایــت م 
مضامیــن مهار 
همچــون کنتــرل خشــم ،تفکــر خــاق ،تفکــر نقــاد ،همــکاری و همدلــی در ایــن داســتانها اصلیتریــن آمــوزه هــا را تشــکیل میدهد.یکــی از
تهــای زندگــی ،آشــنایی کــودکان بــا داســتانها و روایــات کهــن ادبــی و ایرانــی اســت.
تهــای ایــن مجموعــه عــاوه بــر آمــوزش مهار 
اهمی 

روزیکهموشکوچولو بهدنیا آمد

نویسنده مژگان کلهر
تصویرگران افروز قلیزاده و آرزو قلیزاده
کد ۱۲۳۲

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

موشکوچولو سوار کشتی میشود

نویسنده مژگان کلهر
تصویرگران افروز قلیزاده و آرزو قلیزاده
کد ۱۲۳۳

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

موش کوچولو به قصر شیر میرود

نویسنده مژگان کلهر
تصویرگران افروز قلیزاده و آرزو قلیزاده
کد ۱۲۳۴

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

موش کوچولو دندان پزشک میشود
نویسنده مژگان کلهر
تصویرگران افروز قلیزاده و آرزو قلیزاده
کد ۱۲۳۵

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

مجموعهی «ماجراهایپویان»
مجموعهی چهار جلدی ماجراهای پویان به زندگی پسربچهای به همین نام میپردازد ،پویان با ورود به مدرسه با مسائل و مشکالتی
یشود که باید آنها را از طریق مهارتهایی مانند خودآ گاهی ،کار گروهی ،مقاومت در برابر فشار همساالن و تحمل تمسخر
روبهرو م 
پشت سر بگذارد ،در این مجموعه کودک و مخاطب کتاب از طریق آموزش غیرمستقیم این مهارتها را یاد میگیرد و به کمک آن
میتواند موانع و مشکالتی که به واسطهی ورود به محیط جدیدی مانند مدرسه ،پیش میآید به راحتی پشت سر بگذارد.

کی همه چی را بلده؟

همکاری در یک روز شیری

ایست! زورگویی ممنوع

ماسک کاغذی

کد  24 1145صفحه چاپ ۱

کد  24 ۱۲۷۳صفحه چاپ ۱

کد  24 ۱۲۷۱صفحه چاپ ۱

کد  24 ۱۲۷۲صفحه چاپ ۱

نویسنده بدری مشهدی
تصویرگر محبوبه یزدانی
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نویسنده بدری مشهدی
تصویرگر محبوبه یزدانی

نویسنده بدری مشهدی
تصویرگر محبوبه یزدانی

نویسنده بدری مشهدی
تصویرگر محبوبه یزدانی

کودک

مجموعهی «وقتی من این شکلیام»

زندگی
هایزیست
حفظتمحیط
مهار

نویسنده :معصومه یزدانی
ما برای آموزش غیر مستقیم مهارتهای زندگی از روایتها و داستانهای کهن مدد میگیریم .هدف از ایجاد این مجموعه این است
ً
که مخاطبان عالوه بر اینکه یک داستان با موضوع مهارتهای زندگی میخوانند به صورت کامال ضمنی با یک روایت کهن نیز آشنا
شوند ،باشد که همین اشاره به این روایات فتح بابی برای آشنایی هرچه بیشتر این کودکان با ادبیات کهن شود .مجموعهی «وقتی من
این شکلی ام» در  6جلد نوشته شده است ،نویسنده با گریزی بسیار ظریف از داستانهای کهن مهارتهایی مانند همدلی ،خودداری،
و تفکر نقاد را آموزش میدهد ،قهرمانهای این مجموعه داستان ا کثر حیوانات هستند.

تصویرگر :طراوت جاللی فراهانی

خروسه و روباهه

تصویرگر :پگاه رخشا

ماهیخوار و ماهی طال

کد  ۲۴ ۱۲۶۵صفحه چاپ ۱

کد  ۲۴ ۱۲۶۶صفحه چاپ ۱

کد  ۲۴ ۱۲۶۷صفحه چاپ ۱

شتره و بار سنگین

ال کپشت و مرغابیها

دوستی دخترخاله خرسی

کد  ۲۴ ۱۲۶۸صفحه چاپ ۱

کد  ۲۴ ۱۲۶۹صفحه چاپ ۱

کد  ۲۴ ۱۲۷۰صفحه چاپ ۱

گاوی و تله موش

تصویرگر :پگاه رخشا

تصویرگر :پگاه رخشا

تصویرگر :طراوت جاللی فراهانی

تصویرگر :سارا خرامان
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مهارتهای زندگی

از دکتر میترسی؟
کد  ۳۶ ۱۱۲۰صفحه

این کار را خوب بلدم
کد  ۳۶ ۱۱۲۱صفحه

چاپ ۱

چاپ ۱

اینقدر نا امید نباش!
کد 1011

104

 ۳۶صفحه

چاپ ۱

بد بیاری!

تازه وارد
کد  ۳۶ ۱۱۲۲صفحه

کد  ۳۶ ۱۱۲۳صفحه

چاپ ۱

خوبه بگویی ببخشید
کد ۱۱۶۶

 ۳۶صفحه

چاپ ۱

چاپ ۱

کودک

مجموعهی «امان از دست»...

زندگی
هایزیست
حفظتمحیط
مهار

چــرا از امتحــان خوشــت نمــی آیــد؟ آیــا میدانــی وقتــی کســی بــه تــو زور مــیگویــد ،چـهکار کنــی؟ وقتــی گــروه یــا دســتهای در مدرســه
تــو را اذیــت مــی کننــد مــی توانــی چـهکار کنــی؟ بــرای رهایــی از نگرانــیهــای ریــز و درشــت زندگــی چــه روش هایــی را بلــد هســتی؟ آیــا
مشــق نوشــتن بــرای تــو مصیبــت اســت؟
ن وســالهای تــو اســت .ا گــر مــیخواهــی کــه توانایــی هــای خــودت را در
هــر یــک از ســؤالهای بــاال مشــکل تعــداد زیــادی از هــم س 
نهــا افزایــش دهــی ،خوانــدن ایــن کتــاب شــاید بــه تــو کمــک کنــد .فرامــوش نکــن کــه کتــاب خوانــدن بــه بســیاری
برابــر هــر یــک از آ 
ن وســال تــو کمــک کــرده اســت کــه در زندگــی رفتــار درســتتــری داشــته باشــند.
از کــودکان همس 

امان از دست زورگوها
کد ۱۹۸
چاپ ۴

امان از دست امتحان

امان از دست مشق شب

 ۸۰صفحه

کد ۱۹۷
چاپ 5

امان از دست نگرانی
کد ۱۹۹
چاپ ۵

 ۹۶صفحه

کد ۲۰۰
چاپ ۶

 ۶۴صفحه

 ۸۰صفحه

امان از دست دار و دستههای مدرسه
کد ۲۰۱
چاپ ۳

 ۹۶صفحه
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درسا و عمه غوالب

نویسنده معصومه یزدانی
تصویرگر غراله بیگدلو
کد  88 ۱۵۱۸صفحه

چاپ ۱

کاش من یک گاو بودم!

خانم آالی شلخته

نویسنده آنیتا یارمحمدی
تصویرگر محبوبه یزدانی
کد  ۲۴ 1062صفحه

نویسنده نسترن فتحی
تصویرگر رودابه خائف

چاپ ۱

کد  ۷۲ ۱۵۲۱صفحه

دختری با موهای وزوزی

کد  ۸۰ ۱۵۲۰صفحه

چاپ ۱

امیلی و گلهای پرندهی بن

کد  ۳۶ ۵۴۹صفحه چاپ ۱
موضوع مقابله با خودکمبینی

زبان برای رنجاندن نیست

جغد پرچونه

هشتپای عصبانی

کد  ۳۲ ۱۱۷۵صفحه
چاپ ۱

کد  24 1129صفحه چاپ 1

چاپ ۱

چاپ ۱

چاپ ۱

نویسنده نیلوفر نیک بنیاد
تصویرگر مهناز سلیمان نژاد

کد  ۳۶ ۱۱۲۸صفحه
موضوع جرئتورزی

کد  ۳۲ 1167صفحه
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ٔ
جزیره لگوریسه
قهرمان

من شیر سیرک نیستم

کد  ۳۶ ۱۱۰۱صفحه
موضوع پذیرش سوگ

چاپ ۱

کودک
زندگی
هایزیست
حفظتمحیط
مهار

بهداشت روان کودکان
کد ۲۶۰
چاپ 3

بهداشت دهان و دندان

 ۲۴صفحه

کد ۲۶۱
چاپ6

۲

 ۲۴صفحه

آشنایی با شغل ها
کد ۲۴۱
چاپ 2

 ۷۲صفحه

۴

برنارد وبر

مترجم :فراز پنداز

پسرک شجاع
کد 460
چاپ 3

 ۳۶صفحه

قول واقعی!
کد 820
چاپ 3

 24صفحه

قابل اعتماد باشید
کد  24 388صفحه

شغلها
کد ۲۶۴
چاپ 2

 24صفحه

چاپ ۳

سوپت را هورت نکش
کد  ۲۴ ۴۳۹صفحه

چاپ ۲

دانش آموز نمونه
کد ۲۶۵
چاپ۵

 ۱۸صفحه
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کودک
مهارتهای زندگی

زرشک خالیبند
کد 313
چاپ3

 24صفحه

من بیشفعالم

لذت بخشش
کد  ۳۲ 369صفحه

چاپ3

کد 475
چاپ ۳

 ۳۲صفحه

موضوع مراقبت از خود

مغز تو معرکهاست

همینه که هست
کد ۱۱۷۷

 ۳۶صفحه

در خیابان
کد  ۴۰ ۳۲۹صفحه
چاپ ۵
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چاپ ۱

کد ۱۱۷۸

 ۳۶صفحه

حسن در خانه
کد 445
چاپ 2

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

بچهها کمک کنید!
کد 246
چاپ 3

 76صفحه

حسن در مدرسه
کد 444
چاپ 2

 ۳۲صفحه

کودک
زندگی
هایزیست
حفظتمحیط
مهار

وقتی تو خوشحالی
کد 477
چاپ 3

 ۳۲صفحه

کی بود ،کی بود ،من نبودم!
کد 461
چاپ ۴

 ۳۲صفحه

همه مرا دوست دارند
کد 441
چاپ 3

 ۳۲صفحه

من نبودم ،دندونم بود!
کد ۴۴۰
چاپ ۳

 ۳۴صفحه

پسرک تنها
کد 449

 26صفحه

چاپ 2

امان از دست عصبانیت
کد ۴۴۸
چاپ۳

 ۲۴صفحه

دایناسور عینکی
کد 310
چاپ2

 24صفحه

پروانه تو را میشناسم
کد ۱۱۲۴

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

امان از بیحوصلگی
کد 428
چاپ3

 ۳۲صفحه

چه چیزی خرسی را خوشحال
میکند؟
کد  24 969صفحه

چاپ ۱
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مهارتهای زندگی

ایمنی در خیابان
کد 257
چاپ 7

 24صفحه

کد ۲۶۳

 ۲۴صفحه

چاپ5

آتشسوزی و ایمنی
کد 254
چاپ 7
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 24صفحه

مواظب باشیم!
کد 262
چاپ 3

مواظب غریبهها باشید!

من بینظیرم

 25صفحه

کد 258
چاپ 3

کنار آمدن با طالق

خشونت هرگز!
کد 252
چاپ 3

کد 253
چاپ 2

 24صفحه

 24صفحه

سالمت و ورزش

سیگار
کد  24 256صفحه

 24صفحه

چاپ3

کد 255
چاپ 2

 24صفحه

کودک
زندگی
هایزیست
حفظتمحیط
مهار
۲

با

۲

چری ج .مینرز

تصویرگری الیزابت آلن
مترجم :رؤیا رضوانی

جرأت داشته باش!
سالمت باشید!
کد 386

 ۳۲صفحه

دیدار با احساسات
چاپ 4

کد 1168

 ۳۲صفحه

کد 970
چاپ 3

 36صفحه

چاپ ۱

2

2

فیلیس رنلدز نیلور
تصویرگر

نوال النگنر مالون

مترجم

الدن مقیمی اسکویی

یک روز خوب میآید!

از همه بدم میآید

کد  ۳۲ ۱۱۰۲صفحه
چاپ ۱

کد 421
چاپ 3

بچه ها مواظب باشید

دورا به دکتر میرود

کد 413
چاپ 2

 116صفحه

کد 683
چاپ 3

 24صفحه

 36صفحه

رئیس زمین بازی
کد 932
چاپ 1

 32صفحه

مدرسه چه خوبه
کد 474
چاپ 3

 36صفحه
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مهارتهای زندگی

از ما کارونیهای خجالتی
تا تخممر غهای هیجان زده
کد 1161

چاپ ۱

 48صفحه

کاش تنها نبودم
کد  ۳۲ ۴۸۰صفحه

چاپ ۲

عجب کارآ گاهی!
کد  ۶۴ ۶۸۴صفحه
موضوع ارتباط مؤثر
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چاپ ۱

من دیگر نمیترسم

ابرها و ساعتها
کد  ۳۲ 972صفحه چاپ ۱
موضوع دربار ه بیاختیاری ادرار و مدفوع

مرا مسخره نکن!
کد ۴۴۶
چاپ ۲

پس من چی؟
 40صفحه

کد 488
چاپ 1
موضوع دربارهی طالق

 ۲۴صفحه

به خاطر دسر شکالتی
کد  40 973صفحه
موضوع د ربارهی طالق

کد  ۳۲ 871صفحه

چاپ ۲

چاپ ۱

دختری که هیچ وقت اشتباه نمیکرد
کد ۴۳۸
چاپ ۲

 ۳۲صفحه

نوجوان

نوجوان
علم برای نوجوانان

مجموعه ی «علم چیست»
علــم چیســت مجموعـهای فرا گیــر از فعالیتهای علمــی ،آزمایشهای
مختلــف و پروژههایــی اســت کــه بــه شــما کمــک میکننــد تــا در
شــگفتیهای جهــان پیرامــون خــود کنــدوکاو کنیــد.
بهــای بزرگســال/کودک اســت .ایــن کتــاب
ایــن مجموعــه از نــوع کتا 
طــوری طراحــی شــده اســت کــه بزرگســاالن و کــودکان بتواننــد بــا هــم
روی آن کار کننــد تــا دنیــا را بــه چشــم دیگــری ببیننــد .یقیــن داشــته
باشــید کــه بزرگســاالن نیــز بــه انــدازهی کــودکان میتواننــد از ایــن کتــاب
اســتفاده کننــد و مطالــب جدیــد بیاموزنــد.
در جستجوی علم (علم چیست )1
کد  ۵۸ ۱۸۵صفحه

آدمیان (علم چیست )3
کد ۱۸۷
چاپ ۲

 ۵۲صفحه

کد ۱۸۸
چاپ ۲

جانوران (علم چیست )7
کد  ۵۸ ۱۹۱صفحه
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محیط زیست (علم چیست )4

چاپ ۲

 ۷۶صفحه

کد  50 ۱۹۲صفحه

سنگها (علم چیست )5
کد  ۴۴ ۱۸۹صفحه

آب و هوا (علم چیست )8
چاپ ۲

چاپ ۲

چاپ ۲

آسمان شب (علم چیست )9
کد  ۵۸ ۱۹۳صفحه

چاپ ۲

ماده و انرژی (علم چیست )2
کد ۱۸۶
چاپ ۲

 ۶۶صفحه

گیاهان (علم چیست )6
کد  ۴۶ ۱۹۰صفحه

چاپ ۲

کاربرد علم (علم چیست )10
کد  ۵۸ ۱۹۴صفحه

چاپ ۲

نوجوان
علم برای نوجوانان

برندهی جایزهی
ک ـتـ ـ ــابس ـ ـ ـ ــال
دورهی ۲۴

علم چیست ...
کد ۴۳۲
چاپ ۱

 ۵۳۲صفحه
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نوجوان
علم برای نوجوانان

مجموعهی«تاریخ کارتونی کرهی زمین»
ایــن مجموعــه بــا تصاویــر جــذاب و زبانــی ســاده و طنزآ لــود مــا را بــا تغییــرات کــرهی زمیــن از زمــان پیدایــش،
طلــوع زندگــی ،بــه وجــود آمــدن موجــودات ذرهبینــی تــا دایناســورها و ســرانجام پایــان ایــن دوران و نابــودی
دایناســورها آشــنا میکنــد.

تاریخ کارتونی کرهی زمین
کد  ۱۲۸ ۳۵۰صفحه

چاپ ۱

مجموعهی «پرسش و پاسخ»

ستارهها و سیارهها (پرسش و پاسخ )1
کد ۱۲۰
چاپ۳
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 ۳۲صفحه

دایناسورها (پرسش و پاسخ )3
کد ۱۲۲
چاپ ۲

 ۳۲صفحه

پرندگان (پرسش و پاسخ )4
کد ۱۲۳
چاپ۲

 ۳۲صفحه

اختراعات (پرسش و پاسخ )5
کد ۱۲۴
چاپ۲

 ۳۲صفحه

نوجوان

مجموعهی «علم در عمل»

جغرافیا (علم در عمل )1
کد ۱۳۲

 ۵۲صفحه چاپ ۳

علم برای نوجوانان

شیمی (علم در عمل )2
کد ۱۳۳

 ۴۴صفحه چاپ ۲

هواشناسی (علم در عمل )3
کد ۱۳۴

 ۵۲صفحه چاپ ۲

زمینشناسی (علم در عمل )4

جانورشناسی (علم در عمل )5

گیاهشناسی (علم در عمل )6

 ۴۸صفحه چاپ ۳

 ۵۶صفحه چاپ ۳

 ۴۴صفحه چاپ ۳

کد ۱۳۵

کد ۱۳۶

کد ۱۳۷

مهندسی (علم در عمل )7
کد ۱۳۸

 ۴۸صفحه چاپ ۲
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نوجوان
علم برای نوجوانان

َ
مجموعهی َ
«مکس ا کسیوم»

َ
َ
بــا َمکــس ا کســیوم ا َبردانشــمند آشــنا شــوید .مکــس بــا اســتفاده از نیروهایــی کــه در تصادفــی عجیــب بــه دســت آورده
ً
اســت ،علــوم را بــه روشــی کامــا متفــاوت آمــوزش مــیدهــد .او دســت بــه هــر کاری مــیزنــد تــا آمــوزش علــوم را شــیرینتــر
کنــد ،چــه بــا کوچــک شــدن بــرای کشــف اتــم و چــه بــا ســوار شــدن بــر امــواج صوتــی .بــرای ســفری هیجــانانگیــز در جهــان
علــم آمــاده شــوید!

زیستبومها
کد ۵۰۲
چاپ ۲

 ۳۲صفحه

داستان برق
کد ۵۷۷
چاپ۳

 ۳۲صفحه

زنجیرههای غذایی

گرمایش زمین
کد ۵۰۳
چاپ ۳

کد ۵۰۱
چاپ ۲

 ۳۲صفحه

داستان سازگاری
کد ۱۲۸۱

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

نگاهی دلچسب به انرژیهای
تجدیدپذیر
کد ۵۲۳
چاپ ۲
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 ۳۲صفحه

 ۳۲صفحه

نوجوان
حفظ محیطزیست
شرکتانتشاراتفنیایران
کتابهای نردبان را برای
مخاطبانمختلفدر
چهاردستۀ کلی
منتشرمیکند:

نردبانسبز

ـ ـ محیط زیست ـ ـ

نردبانآبی

ـ ـ پیش از دبستان ـ ـ

روبه روی من
سر گوزنی بر دیوار است
ِ

مریم اسالمی

گوزنی که چشمانش
قهوه را قهوهایتر میکند
و نگاهش
فنجانها را تلخ

نردبانقرمز

ـ ـ مهارتهای زندگی ـ ـ

دهم خرداد  13۵۵در شهر شاعرخیز نیشابور به دنیا
آمده است و ا کنون سا کن تهران است .او کتابهای
زیادی برای کودکان و نوجوانان در قالب شعر و قصه
نوشته که تعدادی از آنها جایزههایی گرفته اند.
مریم اسالمی میگوید سفر کردن و نوشتن کتاب برای
ٔ
کودکان دو عالقه مهم در زندگی من هستند.

جز این
چه کار میتواند داشته باشد
گوزن
در کافیشاپ

نردبان بنفش
ـ ـ عمومی ـ ـ

سالومه سیاح

۳000

تومان

من سالومه سیاح هستم و در سال  13۶0در تهران
متولد شدم .کودکی من سرشار بود از کتاب
داستانهای مصور ولی همیشه از آنها عبور میکردم
و دنبال کتابهای بدون تصویر میگشتم تا توی
ذهنم براشون تصویرهای خودم رو بسازم ،کاری که
از هر چیز دیگری برام لذتبخشتر بود .عالقهام به
خیالپردازی و میلم برای روی کاغذ آوردن تصویرهای
ذهنی ،من را به سمت تحصیل در این رشته هدایت
کرد .حاال بعد از گذشت سالها هنوز هم معتقدم زبان
تصویر میتونه گویاترین و بهترین روش برای برقرار
کردن ارتباط با هر گروه سنیای باشه.

12۴8

کاغذ این کتاب از
جنگلهایصنعتیپایدار
تهیه شده است.

درختها ،دستها باال

زبان درازی زباله ها

کد ۱۰۹۵

کبوترباشی و زرافههای پرنده

نویسنده مسعود ملکیاری
تصویرگر مجید فخار زواره

کد  ۲۴ ۱۰۲۴صفحه چاپ ۱
موضوع آلودگی هوا در کالنشهرها

کد ۱۲۳۶

چاپ ۱

اشباح جنگل سوخته

نویسنده مهدی رجبی
تصویرگر محبوبه اسفندیاری
کد ۱۰۷۵
چاپ ۱

شاعر مریم اسالمی
تصویرگر سالومه سیاح

شاعر هدی حدادی
تصویرگر مریم طباطبایی

شاعر حسین توالیی
تصویرگر افسانه خرمشاهی
 ۴۸صفحه

گوزن در کافی شاپ

 ۸۰صفحه

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

شهر بدون پالستیک

نویسنده بدری مشهدی
تصویرگر فاطمه قاسمی
کد ۱۰۸۰
چاپ ۱

 8۰صفحه

مشترک مورد نظر در دسترسنمیباشد
ً
ً
لطفا مجددا شمارهگیری بفرمایید
نویسنده مهسا لزگی
تصویرگر سیامک فرخجسته

کد ۱۰۲۶

 72صفحه

چاپ ۱

داستانهای حمایت از
حیاتوحش

گلوله و پلنگ

نویسنده مهدی رجبی
تصویرگر مجید فخارزواره
کد ۱۰۷۲
چاپ ۱

 40صفحه

سیمرغ پدربزرگ من بود

سموره

نویسنده فاطمه سرمشقی
تصویرگر سحر دانشی

نویسنده آذر ودودی
تصویرگر گلی صفری
کد ۱۱۵۰

 48صفحه

چاپ ۱

کد ۱۰۹۴
چاپ ۱

 112صفحه

121

نوجوان
حفظ محیطزیست

مجموعهی «همگام با محیطزیست»
---

خودروهای برقی و هیبریدی

خانههای خورشیدی
کد  ۳۲ ۹۱۹صفحه

کد  ۳۲ ۹۱۶صفحه

چاپ ۱

ٔ
فایده بازیافت
کد  ۳۲ ۹۱۸صفحه

122

رد پای کربن
کد  ۳۲ ۹۱۷صفحه

چاپ ۱

انرژیهای تجدیدپذیر
چاپ ۱

کد  ۳۲ ۶۷۹صفحه

چاپ ۱

چاپ ۱

نوجوان
حفظ محیطزیست

مجموعهی «در راه نجات سیارهی خودمان»
---

از آلودگی هوا چه میدانیم؟
کد  ۳۲ ۳۴۲صفحه

چاپ ۳

از حفاظتزیستگاههاچهمیدانیم؟
کد ۳۴۳
چاپ۲

 ۳۲صفحه

از انرژی چه میدانیم؟
کد  ۳۲ ۳۴۶صفحه

چاپ ۲

از بازیافت چه میدانیم؟
کد  ۳۲ ۳۴۵صفحه

چاپ ۳

از تغییر اقلیم چه میدانیم؟
کد  ۳۲ ۳۴۴صفحه

چاپ 4

از آلودگی آب چه میدانیم؟
کد  ۳۲ ۳۴۷صفحه

چاپ۲
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نوجوان
حفظ محیطزیست

مجموعهی «هشدار سبز»
یپــردازد.در ایــن مجموعــه بــا حیــات وحــش در خطــر انقــراض و نقــش
ایــن مجموعــه کتــاب بــه مســائل زیسـتمحیطی م 
انســان در آن،تغییــر اقلیــم و عوامــل ایجــاد گرمایــش زمیــن ،کمبــود منابــع انــرژی و تــاش انســان بــرای حفــظ منابــع ،آب و
یشــوید.
را ههــای جلوگیــری از هــدر رفــت آن و در آخــر بــا پســماند و بازیافــت و راهکارهایــی بــرای تولیــد زبالـهی کمتــر آشــنام 

تغییر اقلیم
کد  32 696صفحه
چاپ 1

کد  ۳۲ 698صفحه

کمبود منابع انرژی

جنگلهای بارانی

کد  ۳۲ ۶۹۷صفحه
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حیات وحش در خطر انقراض

چاپ ۱

کد ۸۶۷

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

چاپ ۱

کمبود منابع آب
کد  ۳۲ ۶۹۹صفحه

چاپ ۱

بازیافت پسماندها
کد ۷۰۰

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

نوجوان

مجموعهی «علم در خدمت محیطزیست»

حفظ محیطزیست

تهــای دانشــمندان در حوز ههــای گونا گــون حفاظــت محیطزیســت آشــنا
در ایــن مجموعــه بــا فعالی 
یشــویم .مشــکالتی ماننــد بحــران انــرژی ،تغییــرات اقلیمــی ،انقــراض جانــوران و فاجع ههــای طبیعــی.
م 

انقراض جانوران
کد  ۴۸ ۹۷۷صفحه

چاپ ۱

بحران انرژی
کد  ۴۸ ۹۲۰صفحه

فاجعههای طبیعی
چاپ ۱

کد  ۴۸ ۹۷۶صفحه

چاپ ۱

تغییرات اقلیمی
کد  ۴۸ ۹۲۱صفحه

چاپ ۱

مجموعهی «زمین ما در خطر است»
بهــا ،مجموع ـهای از مطالــب علمــی بــه همــراه کارهــای عملــی اســت.در
ایــن کتا 
نهــا را درک و تجربــه میکنــی،
یشــوی ،آ 
ایــن مجموعــه بــا کارهــای ســادهای آشــنا م 
و یــاد میگیــری تــا بتوانــی از ســیارهات محافظــت کنــی.

پسماندها
کد ۵۶۵
چاپ۲

 ۳۲صفحه

هوای آلوده
کد ۵۷۳
چاپ۲

 ۳۲صفحه

سر و صدا (آلودگی صوتی)
کد ۵۱۵
چاپ۲

 ۳۲صفحه

من زمینم را دوست دارم
کد ۵۷۵
چاپ ۵

 ۳۲صفحه

125

نوجوان
حفظ محیطزیست

مجموعهی «چالشهای زیست محیطی»
---

پایدارسازی منابع طبیعی
کد  ۴۸ ۴۶۵صفحه

چاپ ۱

بازکاهی آلودگی و پسماند
کد ۴۸۴
چاپ ۲

126

 ۴۸صفحه

مصرف بهینه و انرژیهای پایدار
کد  ۴۸ ۹۱۲صفحه

چاپ ۱

مقابله با رشد بیرویه جمعیت
کد  ۴۸ ۹۱۴صفحه

چاپ ۱

ارتقای سالمت ،پیشگیری از بیماری
کد  ۴۸ ۹۱۳صفحه

چاپ ۱

گریز از گرسنگی و بیآبی
کد  ۴۸ ۹۱۵صفحه

چاپ ۱

نوجوان
حفظ محیطزیست

مجموعهی «دوستدار زمین باشیم»
در مجموعهی دوستدار زمین باشیم با شماری از مشکالت محیطزیستی کنونی و راهحل آنها آشنا میشویم.

خرید سبز (مصرفکنندهی سبز)
کد ۹۸۰

 32صفحه

چاپ ۱

زندگی سازگار با محیطزیست
کد ۹۷۹

 32صفحه

چاپ ۱

انرژیهای سازگار با محیطزیست
کد ۹۳۳

 32صفحه

چاپ ۱

خورا کیهای سبز
کد ۹۸۱

 32صفحه

چاپ ۱

حمل و نقل سبز
کد ۹۹۱

 32صفحه

چاپ ۱

ساختمانهای دوستدار زمین
کد ۹۷۸

 32صفحه

چاپ ۱

127

نوجوان
حفظ محیطزیست

مجموعهی «سبز اندیشی»

آثار گرمایش زمین

آب و صرفهجویی
کد  ۶۴ ۱۲۴۰صفحه

کد ۱۲۴۱

چاپ ۱

بازیافت و باز هم بازیافت
کد ۱۲۴۳

128

 ۶۴صفحه

چاپ ۱

 ۶۴صفحه

محصوالت ارگانیک مصرف کنیم

چاپ ۱

کد ۱۲۴۲

انرژیها و سوختهای نو
کد ۱۲۵۵

 ۶۴صفحه

چاپ ۱

 ۶۴صفحه

چاپ ۱

نوجوان

مجموعهی «بازیافت ،باز کاهی ،بازاندیشی ،بازمصرف»

حفظ محیطزیست

در این مجموعهی آموزنده نه تنها با مراحل بازیافت بیشتر آشنا میشوید ،بلکه پی میبرید که دولتها ،صنایع و مردم چه نقشی در
بازیافت دارند.

شیشه و بازیافت
کد  ۳۲ ۵۱۶صفحه

چاپ 2

فوالد و بازیافت
کد  ۳۲ ۵۱۹صفحه

چاپ ۲

پالستیک و بازیافت
کد  ۳۲ ۵۱۷صفحه

چاپ ۲

پسماندهای خانگی
کد  ۳۲ ۵۲۰صفحه

چاپ ۶

آلومینیوم و بازیافت
چاپ ۲

کد  ۳۲ ۵۱۸صفحه

کاغذ و بازیافت
کد  ۳۲ ۵۲۱صفحه

چاپ ۲

129

نوجوان
حفظ محیطزیست

مجموعهی «محیطزیست خطرناک ما»
---

اثر آلودگی هوا بر دستگاه تنفس

اثر آلودگی آب بر سالمتی ما
کد ۳۹۲

 ۴۴صفحه چاپ ۱

کد ۳۹۰

3

 ۴۴صفحه چاپ ۲

آفتکشها و بدن ما
کد ۳۹۱

 ۴۴صفحه چاپ ۱

حفره الیهی ازون و پوست شما
کد ۳۹۳

 ۴۴صفحه چاپ ۱

9

مایکل آالبی

مترجم :محمدرضا داهی

محیط زیست به روایت تصویر
کد ۲۶۷
چاپ ۸

130

 ۴۸صفحه

محیطزیست به روایت نمودار
کد ۵۷۴
چاپ ۲

 ۳۲صفحه

انرژی و صرفه جویی به روایت آزمایش
کد ۵۶۴
چاپ ۵

 ۴۸صفحه

محیط زیست از علم تا عمل
کد ۲۶۸
چاپ ۶

 ۴۸صفحه

نوجوان
حفظ محیطزیست

بوپال

شکاف الیهی ازون

گرم شدن زمین
کد ۳۰۱
چاپ ۷

 ۳۶صفحه

کد ۲۸۶
چاپ ۱
موضوع فاجعهی زیستمحیطی

 ۲۴صفحه

کد  ۲۴ ۳۲۳صفحه

کمبود غذا در کرۀ زمین
کد ۳۶۴
چاپ۲

 ۲۴صفحه

اثر گلخانهای
کد  ۸۸ ۲۹۹صفحه

اثرات باران اسیدی
چاپ ۵

کد  ۸۰ ۳۱۷صفحه

چاپ ۵

چاپ ۴

باران اسیدی
کد ۲۹۱
چاپ ۳

 ۲۴صفحه

131

نوجوان
حفظ محیطزیست

آینده ٔ
ٔ
کره زمین

محیطزیست به روایت بریتانیکا
کد ۴۴۷
چاپ ۱

نجات حیاتوحش
کد ۳۱۹
چاپ۳

 ۲۴صفحه

تمساح گمشده
کد ۲۱۵
چاپ ۱

132

 ۱۲۰صفحه

 ۱۰۴صفحه

کد ۵۰۵
چاپ ۴

نجات پاندا
کد ۲۸۹
چاپ ۱

 ۳۶صفحه

راز مرگ سینهسرخ
 ۱۴۵صفحه

کد ۱۵۷
چاپ ۱
موضوع رمان زیست محیطی

 ۷۶صفحه

تغییرات اقلیمی (آب و هوا)
کد ۵۳۵
چاپ ۳

 ۳۲صفحه

نوجوان
حفظ محیطزیست

365راه سبز زیستن برای نوجوانان
کد ۳۹۵
چاپ ۱

 ۱۷۶صفحه

 ۸۰صفحه

کد ۱۳۱
چاپ ۲
موضوع آلودگی آب در قالب
داستان زیستمحیطی

کد ۲۹۴
چاپ ۲

 ۳۶صفحه

کد ۲۹۳
چاپ ۱۱

به راستی سبز باشید
کد ۵۹۹

 ۷۸صفحه

آلودگی هوا

 ۲۴صفحه

 ۹۶صفحه

پیامدهای نشت نفت
کد ۲۴۴
چاپ ۱

آلودگی دریاها

انرژیهای نو
کد ۱۷۶
چاپ ۱۲

فاجعه در ساحل

چاپ ۲

 ۲۴صفحه

صلح سبز
کد ۳۰۰

 ۲۵صفحه

چاپ ۲

طبیعت در کالس درس
کد  ۱۰۴ ۶۱۴صفحه

چاپ ۲

133

نوجوان
حفظ محیطزیست

برق برای نوجوانان ( ۴رنگ)
کد ۳۵۲
چاپ ۱۱

 ۳۲صفحه

دانشمندان سبز
 ۴۸صفحه

134

برق برای نوجوانان ( ۲رنگ)
کد ۱۷۵
چاپ ۱۶

 ۳۲صفحه

کد ۲۷۱
چاپ ۴

حفاظت محیطزیست

کد ۳۸۵
چاپ ۱
موضوع آشنایی با فعاالن
محیطزیست

کد  ۹۶ ۳۸۹صفحه

محیط زیست پایدار

نجات زمین در دستان ماست

کد ۶۵۱
چاپ 3

 ۳۲صفحه

کد ۲۸۴

 ۹۶صفحه

کرۀ زمین در خطر است

چاپ ۳

چاپ ۲

 ۳۲صفحه

سوختهای فسیلی
کد  ۴۸ ۳۱۶صفحه

چاپ ۴

دنیای ما ،خانۀ ما
کد ۲۱۳

 ۶۴صفحه

چاپ ۷

نوجوان
حفظ محیطزیست
ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﻥ ﻛﺮﺓ ﺯﻣﻴﻦ

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎ

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ :ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﺑ َﺮﻡ ﻭﻝ ،ﺩﻳﻮﻳﺪ ﺑﺮﻧﻲ ،ﻟﻴﻦ ﺩﻳﻜﺲ ،ﺭﺍﺟﺮ ﻓﻴﻮ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺍﻣﻴﺪ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﻱ

دیدهبان کرۀ زمین
کد  ۹۶ ۶۰۲صفحه

چاپ ۱

آب مایهی حیات
کد ۲۰۹
چاپ ۶

 ۴۸صفحه

ارزش آب
کد ۲۷۴
چاپ ۴

 ۲۴صفحه

قنات مظهر روشنایی

نویسنده محمدرضا افضلی
تصویرگر نوشین ناهیدی
کد ۵۱۴
چاپ ۲

نجات آب
 ۳۶صفحه

کد ۷۱۴
چاپ ۳
موضوع طرح ملی دانشآموزی
نجات آب (داناب)

کمبود آب
کد ۲۷۳
چاپ ۵

 ۲۴صفحه

 ۳۲صفحه

نجات دلفین کوچولو
کد  ۱۰۴ ۱۳۳۱صفحه

چاپ ۱
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نوجوان
حفظ محیطزیست

تنوع زیستی
کد ۴۹۴
چاپ۴

جنگل بارانی

 ۳۲صفحه

کد ۶۰۵

نابودی جنگلها
کد ۳۱۸
چاپ۲

 ۱۲صفحه

چاپ ۱

نجات جنگلها
کد ۳۲۸
چاپ ۵

 ۴۸صفحه

نجات جنگلهای بارانی

 ۲۵صفحه

کد ۳۶۰
چاپ۱

خا ک طالست
کد ۳۲۶
چاپ ۳
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 ۲۴صفحه

ارزش خا ک
کد ۹۸۳
چاپ ۴

 32صفحه

 ۲۴صفحه

نوجوان
حفظ محیطزیست

از پسماند تا بازیافت
کد ۵۶۷
چاپ۵

 ۳۲صفحه

کد ۱۱۳۰

چاپ ۴

زباله طالی کثیف
کد  ۴۸ ۳۲۷صفحه

 ۳۲صفحه چاپ ۱

کد  ۸۸ ۲۹۸صفحه

با زباله چه کنیم؟
کد  ۳۲ ۵۲۲صفحه

خودروهای سبز

باز هم زباله

چاپ ۷

بازیافت و کاهش زباله
کد ۵۸۷

 ۴۸صفحه

چاپ ۱

چاپ ۴

زبالههای خطرنا ک
کد ۲۳۸
چاپ ۵

 ۸۸صفحه

بازیافت کاغذ
کد ۳۰۳
چاپ۱۰

 ۲۴صفحه
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نوجوان
مهارتهای زندگی

آوا در آینه
کد  ۵۹ ۱۵۱۶صفحه

راهنمای آزاداندیشی
کد ۱۷۷
چاپ۴

 ۶۰صفحه

سیگار و اعتیاد
کد  ۳۲ ۳۳۷صفحه
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چاپ ۴

چاپ ۱

کمکهای اولیه
کد ۳۳۳
چاپ۳

 ۳۲صفحه

نوجوانان قهرمان
کد ۲۱۱
چاپ ۳

 ۱۳۶صفحه

نوجوانان و رسانهها

ٔ
مطالعه موفق

 ۲۴صفحه

کد  ۲۴ ۳۳۰صفحه

کد ۳۳۱
چاپ ۲

چاپ ۵

نوجوان
مجموعهی «بهداشت روان نوجوانان»

مهارتهای زندگی

بــا ورود بــه دورهی نوجوانــی از یــک نوجــوان انتظــار رفتــار هــای پخت هتــری م ـیرود .ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن دوره مثــل هم ـهی دورههــا
یهــای الزم را کســب نکنــد بــا خطــر مواجــه خواهــد شــد .هــدف از تهیـهی مجموعـهی « بهداشــت روان
نیــاز بــه آمــوزش دارد و ا گــر نوجــوان توانای 
نهــا کمــک شــود کــه خــود را در
نوجوانــان» ایــن اســت کــه بــا آمــوزش مهارتهایــی مثــل مســئولیتپذیری ،هویتیابــی ،و مقابلــه بــا خشــم بــه آ 
برابــر خطراتــی مثــل روابــط ناســالم ،مصــرف ســیگار و مــواد مخــدر ایمــن کننــد.

بهداشت روان نوجوانان 1
(خودباوری)

کد ۳۳۴
چاپ ۳

 ۳۲صفحه

بهداشت روان نوجوانان(2مسئولیتپذیری،
عزت نفس ،کنترل عصبانیت ،فشار همساالن)
کد ۳۳۵
چاپ ۵

 ۳۲صفحه

بهداشت روان نوجوانان3
(پرهیز از خشونت)
کد ۳۳۶
چاپ ۵

 ۳۲صفحه

مجموعهی «بچهها غافلگیر نشوید»
کــودکان و نوجوانــان همیشــه در شــرایطی قــرار مــی گیرنــد کــه مجبــور بــه تصمیــمگیــری هســتند .ضعــف در تصمیــمگیــری صحیــح در ایــنگونــه مواقــع
میتوانــد بــرای آنهــا گــران تمــام شــود .هــدف از تهی ـهی ایــن مجموعــه کمــک بــه کــودکان بــزرگ تــر و نوجوانــان اســت تــا بتواننــد در اینگونــه
تنگناهــا بــه درســتی از پــس موقعیــت بــر بیاینــد .البتــه ا گــر آنهــا از قبــل اصــول مهــارت مهــم «حــل مســئله و تصمیــمگیــری» را یــاد گرفتــه باشــند،
شهــای تصمیــمگیــری در موقعیــت هــای خــاص را
مطالــب مجموعــه بــه مراتــب بــرای آنهــا مفیــد تــر خواهــد بــود .ایــن مجموعـهی  3جلــدی رو 
بــه نوجوانــان یــاد میدهــد.

بچهها غافلگیر نشوید 1
کد ۱۵۹

 ۸۴صفحه

چاپ ۳

بچهها غافلگیر نشوید 2
کد ۱۶۰

 ۸۴صفحه

چاپ ۳

بچهها غافلگیر نشوید 3
کد ۲۴۵

 ۸۴صفحه

چاپ ۲
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مجموعهی «بهداشت روان»

آ گاهــی ،تشــخیص و درمــان بــه موقــع بیمــاری
بــرای بیمــار ،اطرافیــان و جامعــه ســودمند اســت.
مجموعـهی هشــت جلدی بهداشــت روان شــامل
عناویــن ســامت روان ،افســردگی ،اســکیزوفرنی،
اســترس ،اختــال بیشفعالــی ،فراموشــی و آلزایمــر
یشــود.
و اختــاالت اضطرابــی م 

آشنایی با فراموشی و آلزایمر
کد ۲۳۲
چاپ۲

سالمت روان
کد  ۶۴ ۲۲۵صفحه

دربارۀ افسردگی
چاپ ۴

دربارهی اسکیزوفرنی
کد  ۶۴ ۲۲۹صفحه
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کد ۲۲۶
چاپ۳

 ۴۸صفحه

چاپ ۲

کد  ۶۴ ۲۲۸صفحه

چاپ ۲

اختالالت اضطرابی
کد  ۸۰ ۲۳۰صفحه

آشنایی با استرس

چاپ ۲

 ۶۴صفحه

آشنایی با بیماریهای روانی
کد ۲۲۷
چاپ۲

 ۶۴صفحه

آشنایی با اختالل بیشفعالی
کد  ۴۸ ۲۳۱صفحه

چاپ ۳

عمومی
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راهنمای حفاظت محیط زیست در
محلهای کار
کد ۲۴۷
چاپ ۸

کد  ۸۸ ۸۹۹صفحه

راهنمای عملی بازیافت

 ۱۲۰صفحه

 30کار ساده برای نجات زمین
چاپ ۱

کد  ۱۳۶ ۲۱۰صفحه

راهنمای عملی زندگی سبز
کد ۲۳۷

راهنمای صرفهجویی در مصرف
انرژی خانگی

 ۱۹۲صفحه

چاپ ۳

کد ۳۱

چاپ ۱۰

ٔ
حماسه صلح سبز
کد ۳۷۵
چاپ ۱

 ۲۵۵صفحه

حفاظت محیط زیست
(پیشنهاد  50کار ساده)

 ۱۸۶صفحه

کد  ۱۹۲ ۳۷۱صفحه

خودروی سبز

نویسنده محمدرضا افضلی
کد ۴۰۵
چاپ ۱

 ۸۰صفحه

موش

خودروی سبز

(راهنمای بهینه سازی مصرف سوخت)
کد  ۲۰۱ ۳۷۰صفحه
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چاپ ۱

نویسنده فریبا همتیان
تصویرگر ابوالقاسم سهرابی مطلق
کد ۵۱۳
چاپ ۳

 ۲۴صفحه

چاپ ۱۰

عمومی

راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی
کد  ۲۶۴ ۱۷۸صفحه

حفظ محیطزیست

چاپ ۳

ً
نهــا اطالعاتــی
نهــا همیشــه شــاداب باشــند و دربــارهی آ 
ا گــر گیاهانــی در آپارتمــان خــود داریــد ،حتمــا دوســت داریــد کــه آ 
تهــای گیــاه و
داشــته باشــید .اطالعاتــی ماننــد میــزان نــور مــورد نیــاز گیــاه ،میــزان رطوبــت محیــط ،شــرایط نگهــداری ،آف 
یهــای گیــاه و
نهــا ،شــیوهی آبیــاری ،طــرز اســتفاده از کــود ،روش تمیــز کــردن ،هــرس کــردن ،انــواع بیمار 
روش مبــارزه بــا آ 
حتــی شــیوهی چیدمــان گیاهــان.
ی خــود را انتخــاب کنیــد ،بــاز هــم ایــن
امــا ا گــر گیاهــی در آپارتمــان خــود نداریــد ،ولــی دوســت داریــد گیاهــان مناســب خانـ ه 
لهــای ایــن کتــاب فهرســتی از گیاهــان آپارتمانــی بــه دســت میدهــد کــه بــا هــر نــوع
کتــاب بــه کار شــما خواهــد آمــد .جدو 
ســلیقه و شــرایط محیطــی محــل زندگــی شــما تطبیــق دارد .بــا خوانــدن متــن بــا شــکل ظاهــری و طــرز نگهــداری گیاهــان آشــنا
شــوید و دســت بــه انتخــاب هوشــمندانه و علمــی بزنیــد و ســالها از پــرورش گیاهــان خــود لــذت ببریــد.
گیاهان آپارتمانی اطالعات کاملی از  250نوع گیاه آپارتمانی موجود در ایران را در اختیار شما قرار میدهد.

ت ایران»
مجموعهی «زیس 
بــا نگاهــی گــذرا بــه نقشــۀ ایــران ،دو رشــته کــوه پهنــاور ،دو پهنــه بیابانی گســترده و بیــش از دو هزار کیلومتر نوار ســاحلی
را مشــاهده میکنیــم .در کنــار ایــن پهنــههــا ،طبیعــت چهــار فصــل ایــران بــه دلیــل عــرض جغرافیایی گســترده ،اختالف
ارتفــاع در نقــاط مختلــف ،گونا گونــی زیســتی ،و زمیــن شناســی کــم نظیــر ،ایــران را در زمــره شــگفت انگیزتریــن کشــورهای
طهــای
لهــای کهــن هیرکانــی ،بلو 
جهــان قــرار داده و دلیــل وجــود تنــوع ا کوسیســتمی در ایــران شــده اســت .جنگ 
لهــای مســحور حــرا از جملــه ا کوسیســتمهای
بهــای آب شــیرین و شــور و جنگ 
نهــا و کویرهــا ،تعــدد تاال 
زا گــرس ،بیابا 
منحصــر بــه فــرد و غنــی ایرانانــد.
بهــای زیســت ایــران بــر آن اســت تــا دانــش نوجوانــان را در خصــوص ا کوسیســتمهای ایــران ،پوشــش
مجموعــه کتا 
تهــای انســان بــر ا کوسیســتمها و  ...را بــا هــدف ایجــاد حساســیت
گیاهــی و جانــوری ،کاالهــا و خدمــات ،اثــر فعالی 
بــرای حفــظ ایــن میــراث طبیعــی افزایــش دهــد.

جنگلهای هیرکانی
کد ۱۲۵۶

 ۵۶صفحه چاپ ۱

خزندگان
 ۲۴۰۰۰تومان

کد ۱۳۵۹

 114صفحه چاپ ۱

جنگلهای مانگرو (حرا)

کوههای زا گرس
۱۳۵۲
کد ۱۲۵۶

 ۵۶صفحه چاپ ۱

 ۲۴۰۰۰تومان

کد ۱۳۵۱
چاپ ۱

 ۵۶صفحه
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محیطزیست دانشگاهی
کد  ۵۲۴ ۱۱۵۹صفحه

چاپ ۱

 ۱۰۰ایده برای گل آرایی
کد  ۲۷۲ ۱۲۳۰صفحه
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چاپ ۱

محیطزیست عمومی
کد  ۴۹۸ ۱۲۰۷صفحه

چاپ ۱

 ۱۰۰ایده برای گل آرایی
کد  ۲۷۲ ۱۲۳۰صفحه

چاپ ۱

عمومی
حفظ محیط زیست

حشرات

والها
کد ۱۶۵۰

 ۷۲صفحه چاپ ۱

خزندگان
کد ۱۶۵۲

 ۷۲صفحه چاپ ۱

دایناسورها
کد ۸۸۹

 ۷۲صفحه چاپ ۱

کد ۱۶۴۹

 ۷۲صفحه چاپ ۱

دوزیستان
کد ۱۶۵۳

 ۷۲صفحه چاپ ۱

ماهیها
کد ۹۵۶

 ۷۲صفحه چاپ ۱

پستانداران
کد ۱۶۵۱

 ۷۲صفحه چاپ ۱

پرندگان
کد ۱۶۵۴

 ۷۲صفحه چاپ ۱

جانوران
کد ۱۶۵۵

 ۷۲صفحه چاپ ۱

زمین مهم است (دایرةالمعارف بومشناسی)
کد ۱۲۹۶

 ۲۵۶صفحه چاپ ۱

گرم شدن اقلیم زمین
کد ۱۶۴۰

 ۷۲صفحه چاپ ۱

چرا جانوران منقرض میشوند؟
چاپ ۱۱
صفحه چاپ
 24صفحه
۷۲ 1053
کد۱۶۴۱

 ۶۰۰۰تومان
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مجموعهی «کتاب راهنما»
---

مدیریت خشم برای والدین
کد 648

146

 32صفحه چاپ ۱

چگونه میتوان پدر بهتری بود؟
کد 308

 32صفحه چاپ ۱

حل اختالفات خانوادگی
کد 309

 32صفحه چاپ ۱

فهرست موضوعی
پیش از دبستان
گروه سنی

موضوع

کد صفحه

گروه سنی

موضوع

660

827

661

828

662

924

663

18

925

664
کتابهای آموزشی زیر نظر
سازمان بهزیستی کشور

926

665

927

667

928

668

جورچینهای آموزشی

671

674

19

1454
1456
145۷

989
1263

1458

1264

958

846

959

847

۹۶۰

848

۹۶۱

849

20

کارتهای قصهخوانی

966

21

۹۶۷

1262

۹۶۸

پیش از دبستان

797

354

798

355

799

356

800
802

357

22

720
721

803
804

722

805

723

857

724

233
234

25

235

کتابهای کار ُ
کومن

29

776
777

۸۶۲

778
779

1452

780

760

781

557
کارتهای آموزشی

559
783
687
782

727
775

1451

558

726
774

1276
1455

26

725

1277
904

23

۹۶۵

1260

801

۹۶۳
964

1259
1261

25

۹۶۲

1258

آموزش مفاهیم پایه
پیش از دبستان

930
1453

686

1257

24

931

672
673

پیش از دبستان

کد صفحه

27

1039

30

1038
پوستر
راهنمای والدین

922
923
953

28
29

فهرست موضوعی
مهارت های زندگی
موضوع
ابراز هیجان

گروه سنی
پیش از دبستان -دوره اول دبستان

423

دوره اول دبستان

969

111

دبستان

1117

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

472

46

948

44

دبستان

دوره اول دبیرستان

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

دوره اول دبستان
آرمیدگی

دبستان

254
257
413

110

263

114

بد رفتاری

بخشش

دوره اول دبستان

ارتباط مؤثر
دوره دوم دبستان

1014

106

884

111

177

142

369

107

1017

112

811

37

333

142

بد گویی و سخنچینی

560

329

107

بدبینی

483

46

برابری

446

112

769

40

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

1036

35

815

42

816

42
44

1028

35

387

97

بردباری
برنامهریزی
بیاحتیاطی
بیادبی

بیحوصلگی

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

947

44

دبستان

260

دوره اول دبستان

167

95

886

91

1101

106

1108

101

پذیرش سوگ

1158

97

748

91

۸14

42

307

87

421

110

786

90

887
653
658

101

دوره اول دبستان

252

114

952

89

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

396

46
109

دبستان

97

444

دبستان

971

110

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

پذیرش احساسات

445

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

397

46

652

439

100

دوره اول دبستان

197

1062

753

100

دوره دوم دبستان

1112

101
104

36

89

951

دوره اول دبستان

106

113

1113

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

478

110

1123

1107
دبستان

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

1034

35

43

796

دوره اول دبستان

دوره اول دبیرستان

655

36

105

793
پیش از دبستان -دوره اول دبستان

دبستان

آزاد اندیشی

بینظمی

1018

ادب رفتاری

پذیرش سوگ و کنار آمدن با هیجانات

دبستان
پیش از دبستان -دوره اول دبستان

پذیرش و گشودگی

دوره اول دبستان
دبستان
دوره اول دبستان

پذیرش هیجان

دوره دوم دبستان

دبستان

36

450
1110

101

680

142

684

106

420
807

91

107

425

پرحرفی
پشتکار

43
37

253

109

683

110

1122

105

456

113

477

108

973

113

259

114

713

96

790

90

1161

112

1168

110

دوره اول دبستان

1175

111

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

530

۳۴

دوره اول دبستان

1100

87

733

41

دبستان

408

112

339

38

عمومی

458

147

433

39

دوره اول دبستان

اضطراب
دبستان

اعتماد

اعتماد به نفس

109

943

دوره اول دبستان

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

109

817

ادب کالمی

43
106

دوره اول دبستان

احتیاط

کد صفحه

موضوع

گروه سنی

کد صفحه

200

104

710

96

230

98

885

111

پشتکار و تالش

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

ترس

568

46

872

47

1078

32

462
463

96

1115

100

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

768

40

1120

105

دوره اول دبستان

388

113

1172

94

دوره اول دبستان

فهرست موضوعی
مهارت های زندگی
موضوع

گروه سنی
دوره دوم دبستان
دبستان

ترشرویی
تصمیمگیری

تفکر منطقی

تفکر نقاد

کد صفحه
1233

102

739

92

871

112

1171

94

1195

99

موضوع

دوره اول دبستان

خشم

دوره اول دبستان

407

107

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

944

دبیرستان

دبیرستان

245

141

دبیرستان

243

142

549

106

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

731

41

دوره اول دبستان

340

87

دبیرستان

162

142

1037

35

پیش از دبستان -دوره اول دبستان 1266

33

خودتنظیمی
خودکمبینی

497

92

1104
1031

35

1270

33

عمومی

648

147

خوشبینی

دوره اول دبستان

473

110

دوره اول دبستان
خودداری

تالش
تمرکز

پیش از دبستان -دوره اول دبستان
دوره اول دبستان

1015

106

دوره اول دبستان

1167

111

نوع دوستی

دبستان

785

90

دوره اول دبستان

449

108

دروغ گویی

480

112

525

100

736

41

پیش از دبستان -دوره اول دبستان 938

44

1231

32

دوره اول دبستان

1105
دوره اول دبستان

دبستان

1128

106

1271

103

792

90

1114

91

1196
1138

31

366

38

دبستان

711

96

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

236

38

دوره اول دبستان

1162

94

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

دوره اول دبستان
حل مسئله
دبستان
دبیرستان

دقت

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

دبستان

150

114

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

810

37

دوره اول دبستان

313

107

دوره دوم دبستان
دبستان

دلتنگی
پیش از دبستان -دوره اول دبستان

101

99

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

خجالت

1111

دبستان

102

946

حواس پرتی

1193

99

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

44

حسادت

795

91

729

تفكر خالق

حرمت نفس

448

336

دوره اول دبستان

جرئتورزی و مشورت

1173

94
108

41

265

جرئتورزی

1099

141

1035

توجهطلبی

743

88
87

44

35

تنهایی

دبستان
دوره اول دبیرستان

114

تمسخر

گروه سنی

کد صفحه

1029

35

1047

32

932

111

1232

102

1273

103

428

108

159

141

160

141

دوستیابی
دوره اول دبستان
دبستان
پیش از دبستان -دوره اول دبستان
راستگویی
دوره اول دبستان

رعایت انضباط

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

دبستان
پیش از دبستان -دوره اول دبستان
رعایت بهداشت (مراقبت از خود)
دوره اول دبستان

1020

91

1199

99

466

113

404

46

492

۳۸

772

40

941

44

735

41

165

95

1124

108

496

92

524

43

732

41

749

89

820

111

431

107

399

42

766

40

۱۰۳۲

35

1109

101

440

108

401

45

427

43

984

91

166

95

عمومی

309

147

261

114

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

654

36

دوره دوم دبستان

232

98

دوره اول دبستان

882

93

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

419

43

دبستان

1174

94

دبستان

806

91

426

43

پیش از دبستان -دوره اول دبستان 435

39

657

36

خشم
پیش از دبستان -دوره اول دبستان

1169
1129

47

رعایت حریم جنسی
رعایت حق تقدم

رعایت حقوق دیگران

529

34

812

37

دبستان

495

92

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

533

34

دوره اول دبستان

1325

105

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

فهرست موضوعی
مهارت های زندگی
موضوع

گروه سنی

کد صفحه

رفتار سازنده

دوره اول دبستان

163

95

رفتار مخرب

دوره دوم دبیرستان

337

142

744

88

زورگویی

دوره اول دبستان

1098

87

198

104

زیاده خواهی

201

104

دوره اول دبستان

306

87

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

509

43

164

95

1106

101

سازگاری

دوره اول دبستان

سپاسگزاری

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

381

45

سخنچینی

دبستان

888

91

424

43

پیش از دبستان -دوره اول دبستان
سواد آموزی
دوره اول دبستان

شادی

1137

31

741
742

کنجکاوی
گشادهدستی (بخشندگی)
گوش دادن فعال
مدیریت بر رسانه

358

87

دوره دوم دبستان

1178

107

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

534

34

دوره دوم دبستان

737

92

دوره اول دبستان

دوره اول دبستان

747

89

دبستان

788

90

دوره اول دبیرستان

331

142

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

دوره اول دبستان
دوره دوم دبستان

88

475

مراقبت از خود
(بهداشت روان)

712

880

93

460

114

دوره اول دبیرستان

211

142

225

دبستان

970

111

229

751
752
دبستان

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

452

45

دوره اول دبستان

1121

105

1145

103

1194

دوره اول دبستان

1102

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

873

47

دوره دوم دبیرستان

791

90

فشار روانی

دوره دوم دبیرستان

226

98

قانونگریزی

دبستان

474

110

1170

47

734

41

پیش از دبستان -دوره اول دبستان
دوره دوم دبیرستان
پیش از دبستان -دوره اول دبستان

کمبود اعتماد به نفس

کمکرسانی

کمک طلبی

دوره اول دبستان

1156

32

787

90

728

41

940

44

784

90

دبستان

740

92

دوره اول دبستان

464

96

771

40

365

46

656

36

950

44

دبستان

246

109

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

942

44

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

96
89
110
98
100

228

98

285

147

767

40

231
عمومی

99

106

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

107

227

453

1197

386

526

489

کار گروهی

262

دوره دوم دبیرستان

436

قانونمداری

255

109

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

39

قانونمداری

972

112

1139

38

فریبکاری

750

89

31

عجله
غم

417

100

330

دوره اول دبستان
طردشدگی

945

256

451
شناخت نقاط ضعف و قوت

324

42
44

142

دوره اول دبستان
شجاعت

949

44

موضوع

گروه سنی

کد صفحه

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

730

41

1033

35

1140

31

461

108

746

88

1016

112

738

92

دبیرستان

335

141

عمومی

308

147

موقعیتسنجی

دوره اول دبستان

1019

97

موقعیتشناسی

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

507

45

مسئولیتپذیری

دوره اول دبستان
دبستان

دوره اول دبستان
مهرورزی
ناامیدی
ناتوانی در حل مسئله
نارضایتی از خود

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

441
482

45

531

34

دوره دوم دبستان

1011

113

دوره اول دبستان

310

108

دوره اول دبستان

353

87

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

809

37

1177

107

1198

99

434

39

422

43

نا کامی

دوره اول دبستان

نشاط

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

نگرانی

808

37
108

فهرست موضوعی
مهارت های زندگی
موضوع

گروه سنی
دوره اول دبستان

نگرانی
دبستان
واقعگرایی

دوره اول دبستان

کد صفحه
488

112

850

881

93

853

789

90

199

104

438

۱۱۳

380

همدلی

1265
پیش از دبستان -دوره اول دبستان
همدلی
دوره دوم دبستان
همکاری
پیش از دبستان -دوره اول دبستان

هویتیابی
دوره اول دبستان

موضوع
موضوع

سنی
گروهسنی
گروه

کد صفحه

1269

بازیافت

دبستان
پیش از دبستان و دوره اول دبستان

38

900
1153

71

1152

84

90

82

172
270

33

69

74

378

82

454

83

469

84

485

45

1030

35

1166

113

479

45

491

1012

47

536

86

939

44

611

83

813

36

1326

105

258

109

264

114

745

88

دبستان

241

114

دوره اول دبیرستان

334

141

دوره اول دبستان

490

74

695

79

1147

84

103

86

127

83

128

85

173

81

182

83

مقابله با حسادت ،دلتنگی و...

پیش از دبستان -دوره اول دبستان

1202

38

202

81

248

86

ادب کالمی ،تفکر منطقی و...

دبستان

1203

۸۷

266

84

1204

43

287

83

1205

39

290

82

1206

۹۵

295

85

1200

۳۷

1201

۳۷

مدیریت استرس و خشم و...
مقابله با ترس ،غم و ...
رعایت بهداشت ( مراقبت از خود) و...
مسئولیت پذیری،هویت یابی و ...
کمک رسانی ،ارتباط مؤثر و ...

پیش از دبستان -دوره اول دبستان
دبستان
پیش از دبستان -دوره اول دبستان

حفظ محیطزیست

فهرست موضوعی
حفظ محیطزیست
موضوع

گروه سنی
دوره اول دبستان

کد صفحه
851
856
126

دوره دوم دبستان

69
70

272

71

341

70

852

69

251

70

100

بازیافت

283

دبستان

373

81

379

82

383

81

455

86

1347

86

506

81

607

82

609

83

610

82

854

85

901
902
903

71

325

75

982
997
998
999
1000
1001

297
320

دوره دوم دبستان

304

82

1002

78

1004
1005

493

70

1006

498

71

1007

528

70

1008

582

71

1009

589

70

1010

77

فهرست موضوعی
حفظ محیطزیست
موضوع

سنی
گروهسنی
گروه

کد صفحه
85

244

1061

84

267

1131

78

268

1042

دوره دوم دبستان

موضوع
موضوع

گروه سنی

1132
1254

77

1280

82

98

75

96
99
146
169
184

86

206

82

240

83

282

81

314
321
348

81

359
368
376

571
586
دبستان

74

626
650
692
693

79

694
855
985

135

298

139

299

133

300

۱۳۵

301

133

303

139

316

136

317

135

327

138
133
138

328
342
343

حفظ محیطزیست

دبیرستان

344
345

123

347
347
352

136

360

139

364
385
389

85

992
76

995

391

136

132

393
447
۴۶۵

996

133

390
392

993
994

289

138

346

624
625

286

133

326

563

572

284

137

323

85

84

274

134

319

81

570

273

134

318

86

81

271

294

537
554

133
136

293

79
80

135

291

86
83

315

حفظ محیطزیست

کد صفحه

۴۸۴

136
12۸

1041

74

1070

84

501

1133

77

502

1512

75

503

131

134

505

۱۳۶

157

140

514

134

175

136

515

127

176

135

516

209

134

517

213

137

238

135

518
519

494

139
126

131

فهرست موضوعی
حفظ محیطزیست
موضوع

گروه سنی

کد صفحه
520
521
522

موضوع
موضوع

سنی
گروهسنی
گروه

237

131

247

139

523

126

535

134

564

133

565

127

567

139

573

127

574

133

575

127

587

139

599

135

370

حفظ محیطزیست

عمومی

500
513
275
467

602
605
614
651

138

1050

122

1051
دوره دوم دبستان

1053

124

714
867

124

داستان

1055
1226
1227

۹۱۲

1228

12۸

550

916
918

دبستان
122

921
933
976
977
979
980

دبیرستان

125

991

125

داستانهای آلودگیها

دوره دوم دبستان

129
138

1151

129
دوره دوم دبستان

140

588
613

54

1221

53

410

داستانهای بازیافت

1243
1248
1255

130

1281

126

31

145

178

146

214

223

54

332

130

144

دبستان

63
53

149

140

210

1083

64

1085

1130
1241

63

1082
1084

1240
1242

1026

121

1068

1024
1075

1058

1067

981
983

556

68

1066

129

978

552
1508

919
920

67

1229

۹۱۵
917

1052

66

1054

699

۹۱۴

68

1049

137

137

۹۱۳

144

899

1048

698

عمومی

405
443

696

حفظ محیطزیست

375

137

697

145

371

569

679

دبیرستان

کد صفحه

55
53

414

54

459

53

470

55

486
487

54

553
555

53

فهرست موضوعی
حفظ محیط زیست
موضوع

گروه سنی

کد صفحه
566
583

داستانهای بازیافت

دبستان

608
640

داستانهای
حمایت از حیاتوحش

839

55

54

841

داستانهای
صرفه جویی در مصرف برق

دبستان

864

121
پیش از دبستان و دوره اول دبستان

1094
1150

دوره اول دبستان

1300
1311

دبستان
پیش از دبستان و دوره اول دبستان

561

دوره اول دبستان

598
1345
170

۶5

1074
دوره دوم دبستان

1148

59
58

1251
1252

داستانهای
حمایت از حیاتوحش

203

183

58

1027

580

59
دبستان

داستانهای
گرم شدن زمین

1188

61

63

527
دوره دوم دبستان

754
755

62

756

1189

1154

59

پیش از دبستان و دوره اول دبستان

757
168

510
55

576

59

578

58

دوره اول دبستان

551
703
758

72

759

شعر
دوره دوم دبستان

604

73

508

579
59

63

468

512

832

1246
1274
532

833

1096
56

دبستان

1097

73

1191

836
837

60

382
349

1186

834

1065

1146

57

1187

835

61

1063

1077

1185

601

60

1076

1183

511

62

1069

1181

481

61

1059

1182

171

60

1253

59

1184

61

1250

1180

دبستان

955

1071

1179

داستانهای
صرفهجویی در مصرف برق

1079

689

174

دوره دوم دبستان

1073

1057

1313
1319

59

1023

1305
1312

843

58

845

215
دبیرستان

842
844

1080
1072

56

840

53

773
دبیرستان

موضوع

گروه سنی

کد صفحه

1244
دبیرستان

1236

121

فهرست موضوعی
علم برای کودکان و نوجوانان
گروه سنی

موضوع

کد صفحه
763
764
765
761
762

50

540
688
704
709
705
706
707
708

دبستان

51

538
541
539
205
125
105
106
216
107

52

108
109
110
111
185
186
دانش افزایی

187
188
189
190

116

191
192
193
194
432

117

276
277
278

118

279

دبیرستان

350
132
133

119

135

300

137

119

134
136
138
120
121
122
123
115
124
144
577

120

فهرست الفبایی کتابها
صفحه عنوان
 85آب
 134آب مایهی حیات
 116آب و هوا (علم چیست )8
 52آب پوسته دارد
 86آب یعنی آبادانی
 ۱۱۳ابرها و ساعتها
 80آبچال (دربارهی اهمیت آب)
 64آبی بسازیم آبستان
 109آتش سوزی و ایمنی
 130آثار گرمایش زمین
 63آدمهای معمولی یک طبقه
 116آدمیان (علم چیست )3
 116آسمان شب (علم چیست )9
 76آشغال نریزیم!
 99آشنایی با اختالل بیشفعالی
 99آشنایی با استرس
 99آشنایی با بیمار یهای روانی
 24آشنایی با تضاد
 ۱۱۲آشنایی با شغلها
 99آشنایی با فراموشی و آلزایمر
 120آشنایی با کامپیوتر (کامپیوتر آسان)
آشنایی تانتانا و غول کتاب جادو در یک روز خیلی خیلی خیلی معمولی
66
 71آرتور سبز
 132آفتکشها و بدن ما
 58آقای اژدها و خانم اسب طالیی
 60آقای پیتون پاپیونی
 66آقای موش شگفت انگیز آدم می ݣ ݧ ݒݣسود
 45آلن تو میتوانی!
 135آلودگی دریاها
 83آلودگی شیمیایی
 81آلودگی صوتی
 135آلودگی هوا
 131آلومینیوم و بازیافت
 74آموزش بازیافت
 20آموزش ریاضی به زبان ساده با کریتر کوچولو
 74آموزش سبز
 20آموزش مفاهیم پایه پیشدبستان با کریتر کوچولو
 20آموزش مفاهیم ریاضی با کریتر کوچولو
 30آموزش مفهوم تضاد و متضادها -جورچین
 30آموزش مفهوم رابطه -جورچین
 30آموزش مفهوم طبقهبندی  -جورچین
 30آموزش مهارتهای زندگی  -جورچین
 66آن روز صبح که از آسمان گوسفند می بارید
 66آن روز که کیسه نایلونها در آسمان پرواز میکردند
 77آنچه میخوریم
آینده ٔ
ٔ
کره زمین
136
 78آیندهی سوخت های فسیلی
 106اتفاق بد برای همه پیش میآید
 63اتوبوس سحرآمیز و گرم شدن زمین
 132اثر آلودگی آب بر سالمتی ما
 132اثر آلودگی هوا بر دستگاه تنفس
 133اثر گلخانهای
 135اثرات باران اسیدی
 90اجازه بگیریم!
 97احساسهای ما!
 56اختراع گودی مو فرفری
 120اختراعات (پرسش و پاسخ )5
 99اختالالت اضطرابی
 87اذیتم نکن!
 58ارتش توی یخچال
 128ارتقای سالمت ،پیشگیری از بیماری
 134ارزش آب
 59ارزش برق
 123از آلودگی آب چه میدانیم؟
 123از آلودگی هوا چه میدانیم؟
 123از انرژی چه میدانیم؟

صفحه عنوان
123
123
41
123
105
68
۱۱۳
110
42
139
140
61
73
31
21
24
30
61
36
56
108
42
104
38
104
55
104
108
104
104
87
106
61
61
۱۱۲
78
78
78
78
75
78
78
78
78
59
133
130
122
129
135
125
39
36
84
110
61
45
103
47
109
59
73
31
38
105
67

از بازیافت چه میدانیم؟
از تغییر اقلیم چه میدانیم؟
از تو چشات می خونم
از حفاظت زیستگاهها چه میدانیم؟
از دکتر میترسی؟
از ال کپشتها چه خبر؟
از ماکارونیهای خجالتی تا تخممرغهای هیجانزده
از همه بدم میآید
از همهچیز بدم میآید!
از پسماند تا بازیافت
اشباح جنگل سوخته
اشباح جنگلی
اشک درخت در اومد
اعداد  -پوستر آموزشی
اعداد
اعداد و شمارش
اعداد ۱ -۱۰
افسانهی ماهی گیر و مرغ آه
االن  ...االن برمیدارم
المپیک کامپیوتری
امان از بیحوصلگی
امان از این همه قانون!
امان از دست امتحان
امان از دست بزرگترها:
امان از دست دار و دستههای مدرسه
امان از دست زباله
امان از دست زورگوها
امان از دست عصبانیت
امان از دست مشق شب
امان از دست نگرانی
امان از کالسهای فوق برنامه
امیلی و گلهای پرندهی بن
انجمن یوزهای شریف
اندوه باالبان
اندوه و نگرانی
انرژی امواج
انرژی باد
انرژی برقابی
انرژی خورشیدی
انرژی را هدر ندهیم
انرژی زمین گرمایی
انرژی زیست توده
انرژی هسته ای
انرژی هیدروژنی
انرژی و صرفهجویی
انرژی و صرفهجویی به روایت آزمایش
انرژ یها و سوختهای نو
انرژ یهای تجدیدپذیر
انرژی های سازگار با محیطزیست
انرژ یهای نو
انقراض جانوران
اول تو
اول کی باید سالم کند؟
ُ
اردک ها دارند آب تنی می کنند
اژدها را به عصرانه دعوت نکن
اگر جای من بودی
ای وای ،گم شدم!
ایست! زورگویی ممنوع
ایمنی در خانه
ایمنی در خیابان
ایمنی و برق
این تبر اجقوجق
این سر و دست و پاشه ،ناف نی نی کجاشه؟
این کار را بکن ،آن کار را نکن!
این کار را خوب بلدم
این کدوی پیرزن است

صفحه عنوان
47
105
42
43
100
139
42
45
41
68
46
90
135
85
139
128
77
79
79
79
79
79
79
79
30
84
70
124
70
55
75
139
130
139
29
81
67
52
45
28
28
125
105
101
82
93
57
58
59
59
136
136
55
59
59
82
36
33
28
73
22
60
85
97
86
45

این مال کیه؟ من تو
اینقدر نا امید نباش!
با انضباط باشیم
با این که من دایناسورم
با دیگران کنار بیا!
با زباله چه کنیم؟
با معرفت باشیم
با هم قلعه میسازیم
با همدیگه یک صدا
باب اسفنجی دست به کار میشود
بابام بلد نیست
بادکنک غمگین چطور خوشحال شد؟
باران اسیدی
باز هم بازیافت
باز هم زباله
بازکاهی آلودگی و پسماند
بازکاهی و بازمصرف
بازمصرف ،بازیافت ،بازکاهی در مصرف آب
بازمصرف ،بازیافت ،بازکاهی در مصرف انرژی
بازمصرف ،بازیافت ،بازکاهی در مصرف پالستیک
بازمصرف ،بازیافت ،بازکاهی درمصرف شیشه
بازمصرف ،بازیافت ،بازکاهی در مصرف فلزات
بازمصرف ،بازیافت ،بازکاهی در مصرف کاغذ
بازمصرف ،بازیافت ،بازکاهی در مصرف مواد غذایی
بازی فکری حافظه
بازیافت
بازیافت برای کودکان
بازیافت پسماندها
بازیافت چیست؟
بازیافت در مغازهی بابابزرگ
بازیافت در همه جا
بازیافت کاغذ
بازیافت و باز هم بازیافت
بازیافت و کاهش زباله
بازیهای فکری برای دست های کوچک
باغچهی پسرک
باغی که درخت نداشت
باور نمی کنی اما...
باید تصمیم بگیری کامیل!
ُببریم 1
ُببریم 2
بحران انرژی
بد بیاری!
بدجنسیه!
برادر عقاب ،خواهر آسمان
برادران خوشخواب
برچسب پروفسورگوگولی مانگاال
برق برای خردساالن
برق برای کوچولوها
برق برای کودکان
برق برای نوجوانان ( ۲رنگ)
برق برای نوجوانان ( ۴رنگ)
برق و آقای بان بان
برق و ایمنی
برق و ایمنی برای کودکان
برنامهریزی سبز در مدرسه
بروم دعوا کنم
برویم پارک؟
بزرگ بشم چی میشم ،نازنازی کی میشم؟
بقبقوهارو بردن ،سیصدتا بوق آوردن
بلدم بشمارم
بلوط سبز
بنزین :صرفهجویی و محیطزیست
به بدنم دست نزن!
به جنگ آلودگیها برویم
به چپ ،چپ! به راست ،راست!

فهرست الفبایی کتابها
صفحه عنوان
 61به خاطر خرس های قطبی
 ۱۱۳به خاطر دسر شکالتی
 135به راستی سبز باشید
 64به کیلکاها رحم کنید
 82به یاد درخت
 22بهترین رژۀ حشرات
 22بهترین ژیمناست دنیا
 ۱۱۲بهداشت دهان و دندان
 141بهداشت روان نوجوانان ( 1خودباوری)
بهداشت روان نوجوانان (2مسئولیتپذیری،عزتنفس،کنترلعصبانیت،فشارهمساالن)
141
 141بهداشت روان نوجوانان( 3پرهیز از خشونت)
 ۱۱۲بهداشت روان کودکان
 83بهینهسازی مصرف برق در منازل
 133بوپال
 74بوی زباله! پیف!
 28بچسبانیم 1
 28بچسبانیم 2
 50بچههای جانوران (بچسبان و بیاموز)2
 57بچه گالبی شیشه ای
 87بچهدار شدن مامانخرسه
 110بچهفیل خوشتیپ
 141بچهها غافلگیر نشوید 1
 141بچهها غافلگیر نشوید 2
 141بچهها غافلگیر نشوید 3
 59بچهها و برق
 107بچهها کمک کنید !
 110بچهها مواظب باشید
 28بچۀ من چه شکلیه؟!
 36بگذار فکر کنم
 41بگو که جرئت داری
 26بیا بچسبانیم (آشنایی با حیوانات)
 26بیا بچسبانیم (آشنایی با غذا)
 27بیا بچسبانیم (در باغ وحش)
 27بیا بچسبانیم (وسایل حمل و نقل)
 26بیا بچسبانیم 2
 26بیا بچسبانیم ۱
 26بیا تا کنیم 2
 26بیا تا کنیم ۱
 26بیا رنگ کنیم 1
 26بیا رنگ کنیم 2
 26بیا کاغذ ببریم 1
 26بیا کاغذ ُببریم (آشنایی با حیوانات)
 26بیا کاغذ ُببریم (آشنایی با غذا)
 26بیا کاغذ ُببریم 2
 149بیابانها
 22بیب بیب ،ویژ ویژ
 63بیرون و ماهیهای عاشق
 39بیمارستان که ترس ندارد
 58پادشاه سرزمین روشنایی
 85پارک ما ّ
 144پارکهای ملی خجیر و سرخهحصار
 90پاستیلهای ضد قلدری!
 128پایدارسازی منابع طبیعی
 148پرندگان
 120پرندگان (پرسش و پاسخ )4
 60پرواز را به خاطر بسپار
 108پروانه تو را میشناسم
 57پرپری خانم عاشق
 ۱۱۳پس من چی؟
 36پس کی بروم بازی؟
 148پستانداران
 92پسر وول وولکی
 108پسرک تنها
 ۱۱۲پسرک شجاع
 77پسماند و بازیافت
 127پسماندها

صفحه عنوان
 131پسماندهای خانگی
 69پالستیک
 131پالستیک و بازیافت
 60پلنگ آویزان به چوب لباسی
 68پوشکا
 76پیاده روی بیشتر ،محیط زیست پاک تر
 135پیامدهای نشت نفت
 56پیتزاهای خطرناک
 118پیدایش زمین (تاریخ کرهی زمین)1
 41پیروی از قوانین
 72پیش بهسوی عقب
 59پیشی کنجکاو و پرندهی دانا (دربارهی برق)
 32پیشی کوچولو! بیشتر ..بیشتر...بیشترتر!
 32پیشی کوچولو! حوصلهات سر رفته؟
 32پیشی کوچولو! موشک مال توست
 32پیشی کوچولو! نگو به من چه!
 118تاریخ کارتونی کرهی زمین
 47تاریکی ترس ندارد
 105تازه وارد
 149تاالبها
 45تامی بیترمز
تانتانا خوب میداندچگونه میشود از شر یک کله پوک زباننفهم راحت شد
66
 66تانتانا ،قهرمانی از شهر چلچله
ُ
 44ت ُپلی با سواد میشود
ُ
 44ت ُپلی به دستشویی میرود
ُ
ُ
 44تپلی عصبانی میشود
ُ
 44ت ُپلی نگر ان میشود
ُ
ُ
 44تپلی و راستگویی
ُ
 44ت ُپلی و مامانبزرگ
ُ
 44ت ُپلی و ُچغلی کردن
ُ
ُ
 44تپلی چه احساسی دارد؟
 126تجدیدپذیر
 24ترتیب و توالی
 97ترس فرفری از صدای بلند
 97ترس فرفری از چیزهای جدید
 97ترس فرفری از گم شدن مامانش
 42ترس نداره!
 95ترسو زوروس
 41تسلیم چیزی نباش
 124تغییر اقلیم
 125تغییرات اقلیمی
 134تغییرات اقلیمی (آب و هوا)
 61تفنگ اهلی
 42تقصیر آستینم بود!
 107تقصیر من بود!
 23تقصیر من بود!  -کارت قصهخوانی
 91تلفن همراه مزاحم!
 121تمساح گمشده
 31تنها شده نینی ما ،مامان جون نینی بیا
 139تنوع زیستی
 29تنگرام حیوانات
 41تو دوستمی می دونم
 41تو راست می گی می دونم
 41تو میتونی دوست من حساب کنی روی من
 29تو هم با من بخون و بگو
 47تو کوچولو هستی نیستی
 106تو یک کارآ گاه واقعی هستی
 60توتولهو فضانوردغمگیندر اسباببازیفروشی آقای آرواره
 68توتیوشا و جادهی پر پیچ و خم
 55جادوگر دهکدهی سبز
 78جامعهی سبز
 148جانوران
 50جانوران (بچسبان و بیاموز )1
 116جانوران (علم چیست )7
 85جانوران در خطر نابودی
 119جانورشناسی (علم در عمل )5

صفحه عنوان
96
111
63
59
111
119
93
138
71
149
124
149
92
71
21
71
122
۱۱۲
148
۱۱۲
87
36
36
72
43
91
20
92
20
43
68
39
92
111
45
58
45
20
43
63
102
87
101
101
95
50
148
75
145
136
132
86
81
145
129
124
25
24
53
52
54
52
91
81
106
55

جدایی دایناسورها
جرأت داشته باش!
جزیرهای زیر آب
جزیرهی انرژی
جغد پرچونه
جغرافیا (علم در عمل )1
جنگ قورباغهها
جنگل بارانی
جنگل مال همهی ماست
جنگل های هیرکانی
جنگلهای بارانی
جنگلهای مانگرو (حرا)
جوابهای دردسرساز
جودی مودی دنیا را نجات میدهد
جور کردن و طبقهبندی
چرا بازیافت؟
چرا بازیافت نتیجهبخش است؟
چرا بترسم
چرا جانوران منقرض میشوند؟
چرا خوشحال نباشم
چرا دعوا میکنی؟
چرا نمیآی؟
چرا و چرا؟ بازم چرا؟
چشم شیشهای
چطور غذاشو میخوره
چغلی نکن!
چند تا می بینی؟ بشمار!
چنگالی که بوی بد میداد
چه اندازه؟ چه شکلی؟ چه رنگی؟
چه جوری «شب بهخیر» بگن
چه جوری برگردم
چه خواب بدی دیدم!
چه شغلی ،چه کفشی؟
چه چیزی خرسی را خوشحال میکند؟
چه کفشهای مسخره ای!
چهجوری برگردم؟
چی بخورم قوی بشم؟
چی مثل چیه؟
چی یاد میگیره دایناسور
چیزهای مهمی مثل موسیقی
حرفزدناز مدرسه
حرف زشت
حسن در خانه
حسن در مدرسه
حسودوزوروس
حشرات
حشرات
حفاظت از طبیعت
حفاظت محیطزیست (پیشنهاد  50کار ساده)
حفاظت محیطزیست
حفره الیهی ازون و پوست شما
حفظ محیطزیست به روایت ال ک پشت
حفظ محیط زیست به روایت مارمولک
ٔ
حماسه صلح سبز
حمل و نقل سبز
حیات وحش در خطر انقراض
حیوانات
حیوانات و بچههایشان
خاطرات یک بطری پالستیکی
خاطرات یک قورباغه
خاطرات یک قوطی آلومینیمی
خاطرات یک مورچه (داستان زندگی من در النه)
خالیبندی!
خاندان زمین
خانم آالی شلخته
خانه با برق ،خانه بیبرق

فهرست الفبایی کتابها
صفحه عنوان
122
29
81
70
56
23
138
95
72
62
63
57
65
54
37
23
37
23
37
34
۱۰۰
23
54
40
40
40
40
100
100
100
100
100
100
129
50
148
109
101
87
33
101
105
73
122
140
144
145
23
38
25
129
93
41
20
120
126
68
28
28
86
۱۱۲
136
50
86
43
43

خانه خورشیدی چگونه کار میکند؟
خانهات کجاست؟
خانهی خطرناک ما
خانهی سبز!
خانه ی یخی
خانۀ سبز  -کارت قصهخوانی
خاک طالست
خجالتیو زوروس
خدا سبز را دوست دارد
خرس خشمگین از گرمایش زمین
خرس قطبی دانا
خرس نمدار با پیژامهی گورخری
خرس گریزلی
خرسهای سبز
خرسی و ترس
خرسی و ترس  -کارت قصهخوانی
خرسی و حسودی
خرسی و حسودی  -کارت قصهخوانی
خرسی و دیگران
خروسه و روباهه
خرگوش بازیگوش
خرگوش خوشحال ،خرگوش غمگین  -کارت قصهخوانی
خرگوش و بازیافت
خرگوش کوچولوی ترسو
خرگوش کوچولوی خوشحال
خرگوش کوچولوی عصبانی
خرگوش کوچولوی غمگین
خرگوشک دیگر دروغ نگو!
خرگوشک نترس!
خرگوشک هول نزن!
خرگوشک گاهی بگو نه!
خرگوشک به هر قیمتی برندهنشو!
خرگوشک خودت را کنترل کن!
خرید سبز (مصرف کنندهی سبز)
خزندگان
خزندگان
خشونت هرگز!
خطرناکه!
خواب بد
خوابم نمیآید
خواهر کوچولوی سارا
خوبه بگویی ببخشید
خوبها بله ،بدها نه
خودروهای برقی و هیبریدی (دو نیرو)
خودروهای سبز
خودروی سبز
خودروی سبز (راهنمای بهینه سازی مصرف سوخت)
خودم بلدم  -کارت قصهخوانی
خودم بلدم
خوراکیها
خوراکی های سبز
خیار پنجه طال
خیلی شهامت داری
دارم میشم آماده
داستان برق
داستان سازگاری
داستان قنات
دالی چی؟ دالی کی؟
دالی یه باغ وحش ناز!
دانای سبز
دانش آموز نمونه
دانشمندان سبز
دایناسور (بچسبان و بیاموز )4
دایناسور حافظ محیطزیست
دایناسور ریزه میزه باز دوباره مریضه
دایناسور ریزه میزه مرتب و تمیزه

صفحه عنوان
108
43
96
148
120
106
۱۱۳
52
116
74
107
102
82
102
75
84
99
82
99
85
81
82
121
42
65
54
60
47
46
97
29
62
90
137
57
110
148
45
41
42
85
34
72
110
137
83
58
110
140
39
146
142
96
96
145
96
145
144
145
40
44
87
37
96
39
39

دایناسور عینکی
دایناسورا یاد میگیرن
دایناسورها
دایناسورها
دایناسورها (پرسش و پاسخ )3
دختری با موهای وزوزی
دختری که هیچ وقت اشتباه نمی کرد
در آسمان خرس بزرگی هست
در جستجوی علم (علم چیست )1
در جستجوی هوای پاکیزه
در خیابان
در رستوران
در سیاره ی ما چه خبر است؟
در سینما
در مصرف آب صرفه جویی کنید
در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم
دربارهی اسکیزوفرنی
دربارهی آلودگی هوا
دربارۀ افسردگی
درخت بخشنده
درخت زندگی (تنوع زیستی)
درخت سرافراز
درختها ،دستها باال
درستکار باشیم
درهی خیزران
دزد دریایی کوچولو و بازیافت
دزدهای ساحلی
دست برای زدن نیست
دستهایت را بشوی
دعواهای ما!
دفترچه ارتباط بین اولیا ومربیان (خانه و مهدکودک)
دلفین آوازخوان
دلم میخواهد هر کاری دوست دارم بکنم!
دنیای ما ،خانۀ ما
دو درجه سرما زیر دمکنی
دورا به دکتر میرود
دوزیستان
دوست تازه چه خوبه!
دوست خوبت می مونم
دوست خوبی باشیم
دوستان سبز ما
دوستی دختر خاله خرسی
دولپی
دیدار با احساسات
دیدهبان کرۀ زمین
رؤیای سبز
رئیس برقها
رئیس زمین بازی
راز مرگ سینهسرخ
راستشو بگو!
راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی
راهنمای آزاداندیشی
راهنمای ایمنی دایناسورها
راهنمای بهداشت و تغذیه ی دایناسورها
راهنمای حفاظت محیط زیست در محلهای کار
راهنمای دوست یابی دایناسورها
راهنمای صرفه جویی در مصرف انرژی خانگی
راهنمای عملی بازیافت
راهنمای عملی زندگی سبز
راهنمای مهارتهای زندگی احساسهای خرگوشی
راهنمای مهارتهای زندگی تپلی
راهنمای مهارتهای زندگی خانوادهی خرسی
راهنمای مهارتهای زندگی خرسی و موشی
راهنمای مهارتهای زندگی دایناسورها
راهنمای مهارتهای زندگی کریتر کوچولو ۱
راهنمای مهارتهای زندگی کریتر کوچولو ۲

صفحه عنوان
39
122
65
92
19
27
27
31
30
53
85
57
103
18
19
19
19
19
90
54
138
70
70
135
19
111
107
86
81
148
68
119
126
144
129
67
126
63
65
65
102
129
101
22
82
54
54
120
127
70
86
120
55
60
102
110
99
109
121
116
22
70
136
29
22
111

راهنمای مهارتهای زندگی کریتر کوچولو ۳
رد پای کربن چیست و چگونه تعیین میشود؟
ردپایی در بلندای کوهها
رفتارهای سر میزی
رنگ (هنر )1
رنگ کنیم 1
رنگ کنیم 2
رنگها  -پوستر آموزشی
رنگها و شکلها
روباه سبز
روز زمین پا ک
روزگار خوش تیوی هفت دکمه
روز یکهموشکوچولو بهدنیا آمد
روشهای یاددهی -یادگیری مبتنی بر رویکرد رشد محور
ریاضی 1( 1و2و)3
ریاضی 1( 2و2و)3
ریاضی  - 3این  5انگشت
ریاضی 4
ریکی دستکج!
زباله زباله!
زباله طالی کثیف
زباله و آلودگی
زباله و بازیافت
زبالههای خطرنا ک
زبانآموزی
زبان برای رنجاندن نیست
زرشک خالی بند
زمین بیمار ما
زمین ما
زمین مهم است (دایرةالمعارف بومشناسی)
زمین پا ک
زمینشناسی (علم در عمل )4
زنجیرههای غذایی
زنده باد زاینده رود
زندگی سازگار با محیط زیست
زنی با تاجی از گل های آبی
زیستبومها
زیستگاه خرس قطبی
زیستگاه گوزن شمالی
زیستگاهی بر فراز ابرها
سؤال و جواب
ساختمان های دوستدار زمین
سارا به دندانپزشکی می رود
ساعت چند است؟
سبز شدن چه آسان
سبز باشید
سبز بودن یعنی چه؟
ستارهها و سیارهها (پرسش و پاسخ )1
سر و صدا (آلودگی صوتی)
سرنوشت زباله
سرود درخت
سرگرمیهای مکانیک
سفر برق
سفر مرد بیلبخند
سالم و خداحافظی
سالمت باشید!
سالمت روان
سالمت و ورزش
سموره
سنگها (علم چیست )5
سه آتشنشان کوچولو
سه اصل طالیی (بازمصرف ،بازیافت ،بازکاهی)
سوختهای فسیلی
سودوکو
سوپ جلبک دریایی
سوپت را هورت نکش

فهرست الفبایی کتابها
صفحه عنوان
46
61
121
109
142
53
34
58
۱۱۲
38
24
121
64
133
24
25
21
76
47
131
119
52
84
74
59
59
74
82
84
74
135
92
83
137
76
18
18
18
18
18
118
69
95
118
118
52
117
27
27
19
19
19
19
19
78
92
82
72
23
46
87
134
125
91
111
111

سکسکههای غول کوچولو
سیرک سیاه
سیمرغ پدربزرگ من بود
سیگار
سیگار و اعتیاد
شازده آشغال
شتره و بار سنگین
شته ی کامپیوتری
شغلها
شلخته
شناخت رنگها
شهر بدون پالستیک
شهری که دیگر شهر نبود
شکاف الیهی ازون
شکلها
شکلها و رنگها
شکلهای هندسی
شیر آب را باز نگذاریم
شیرها از آمپول نمیترسند!
شیشه و بازیافت
شیمی (علم در عمل )2
صاعقه از خورشید داغتر است
صحرا زیستگاه ماست
صرفهجویی در مصرف آب
صرفهجویی در مصرف انرژی
صرفهجویی در مصرف انرژی
صرفهجویی در مصرف گاز
صرفه جویی در مصرف آب
صرفه جویی در مصرف آب
صرفه جویی در مصرف برق
صلح سبز
ط مثل...
طبیعت در خطر است
طبیعت در کالس درس (راهنمای آموزش تنوع زیستی برای آموزگاران)
طبیعت را دوست بداریم
طرحهای کار مربی جلد اول
طرحهای کار مربی جلد دوم
طرحهای کار مربی جلد سوم
طرحهای کار مربی جلد پنجم
طرحهای کار مربی جلد چهارم
طلوع زندگی (تاریخ کرهی زمین)2
ظرف های قابل بازیافت
عصبانیو زوروس
عصر حجر (تاریخ کرهی زمین)4
عصر دایناسورها (تاریخ کرهی زمین)3
علم و هنر
علم چیست ...
علوم ()1
علوم ()2
علوم  - 1گیاهان و جانوران
علوم  - 2انسان
علوم  - 3علوم فیزیکی
علوم  - 4زمین و فضا
علوم 5
غذای سبز
غر میزنم غز میزنم غر میزنم...
غفلت از محیط زیست
غول پرخور
غول کوچولو در مهد کودک  -کارت قصهخوانی
غول کوچولو در مهد کودک
غیبت از مدرسه
فاجعه در ساحل
فاجعههای طبیعی
فاصلهات را با من حفظ کن!
فرانکلین فراموش میکند
فرانکلین میبخشد

صفحه عنوان
 138فرسایش خاک و چگونگی جلوگیری از آن
 35فری کوچولو بخشنده است
 73فری کوچولو دریافته ،کار مهم بازیافته
 35فریکوچولوراضیه تو نوبت بازیه
 35فری کوچولو نازنازیه عاشق هرچی بازیه
 35فریکوچولو مهربونه خوش خنده و خوش زبونه
 35فریکوچولوتو هر کار سعی میکنه هزار بار
 57فضانوردان غافلگیرشده
 36فهمیدم چیکار کنم
 131فوالد و بازیافت
 41فکر کن و بعد عمل کن مشکل مارو حل کن
 111قابل اعتماد باشید
 65قارهی یخی
 67قالی هزار و یک شب مادربزرگ
 92قانون برای من نیست
 84قایق شمارهی 5
 72قصهی حفظ زمین
 134قنات مظهر روشنایی
 48قهر و آشتی!
 111قول واقعی!
 61قولولی
 36قیچی کردنم که خوبه
 60کادوی عجیب و غریب تولد لونا
 73کار آدمای مریخیه
 41کار درست کدومه؟
 72کار مهم یعنی این
 41کار میکنیم پا به پا
 90کار گروهی!
 116کاربرد علم (علم چیست )10
 69کارتن و مقوا
 30کارتهای شناخت احساسات
 62کارخانه ی بستنیسازی
 69کاردستی با لباس های کهنه
 27کاردستیهای ساده 1
 27کاردستیهای ساده 2
 57کارگاه فازمتر و راز تاریکی
 ۱۱۳کاش تنها نبودم
 90کاش حرفگوشکن بودم!
 91کاش زنده بود!
 106کاش من یک گاو بودم! (دربارهی اعتمادبه نفس)
 38کاشکی بزرگتر بودم
 39کاشکی بلد بودم
 69کاغذ
 131کاغذ و بازیافت
 53کامیون سبز
 78کاهش ردپای کربن
 140کبوترباشی و زرافههای پرنده
 30کدام دوتا شبیهاند؟
 45کره االغ لجباز
 136کرۀ زمین در خطر است
 39کریتر کوچولو 2
 39کریتر کوچولو 3
 91کله نوشابهای لجش میگیرد!
 134کمبود آب
 133کمبود غذا در کرۀ زمین
 124کمبود منابع آب
 124کمبود منابع انرژی
 142کمکهای اولیه
	102کنار آمدن باتغییرات
 109کنار آمدن با طالق
 57کنتور بهاری
 50کوسهها ،دلفینها و ...
 41کوشش و کار و تالش
 149کوههای زاگرس
 33کی اول برود؟
 108کی بود ،کی بود ،من نبودم!

صفحه عنوان
 103کی همه چی را بلده؟
 45کی چه کاره است؟
 58کیک های کفشدوزکی
 106گاو اخمالو دلسوز میشود
 106گاو اخمالو تمرکز میکند
 84گاومیشها و سوسن
 34گاوی و تله موش
 148گرم شدن اقلیم زمین
 133گرم شدن زمین
 126گرمایش زمین
 56گره های سبیل گربه ای
 128گریز از گرسنگی و بیآبی
 91گفتم نه!
 63گالشول و خاندان پدیکولیده
 121گلوله و پلنگ
 93گمشده در فضا
 57گوریلی که مادرش را گم کرد
 140گوزن در کافیشاپ
 116گیاهان (علم چیست )6
 52گیاهان از نور خورشید تغذیه میکنند
 119گیاهشناسی (علم در عمل )6
 91گیر افتادم!
 76المپ اضافی خاموش!
 81ال کپشت سبز
 34ال کپشت و مرغابیها
 93ال کی دوست پیدا میکند
 93ال کی نوبتی بازی میکند
 48لبخند گمشده
 107لذت بخشش
ً
ً
 45لطفا بگو لطفا!
 57لیلی کره و مجنون مربا
 97ما از سیگار بدمان میآید!
 89ما از سیگار بدمان می آید!
 89ما از عهدهی فشار همساالن بر میآییم!
 97ما با خطرهای سرب آشنا میشویم!
 89ما با مواد مخدر کاری نداریم!
 48ما با هم فرق داریم
 89ما برای مواقع اضطراری آمادهایم!
 89ما به دیگران احترام میگذاریم!
 89ما به فکر دیگران هستیم!
 97ما به مهدکودک میرویم!
 89ما خوش رفتاریم!
 89ما دستهایمان را میشوییم!
 89ما زود آشتی میکنیم!
 89ما غذاهای مفید میخوریم!
 89ما مراقب امنیت خود هستیم!
 89ما مسئول بدن خود هستیم!
 97ما مقررات زمین بازی را میدانیم! ما سرگرمیهای علمی داریم!
 89ما کمربندمان را میبندیم!
 66ماجرای آدم شدن تپه شکارچی و بانجی خنگه
 86مادر زمین
 116ماده و انرژی (علم چیست )2
 75مارمولک طرفدار حفظ محیط زیست
 75مارمولک و بازیافت
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فهرست الفبایی کتابها
صفحه عنوان
148
54
130
116
133
133
137
77
136
133
147
147
83
43
110
۱۱۳
43
71
96
53
90
24
121
77
128
74
64
142
52
46
53
107
24
24
24
42
128
66
92
94
109
107
94
94
94
94
83
۱۱۳
29
127
94
94
28
28
28
28
87
108
94
36
97
38
83
39
58
92

ماهیها
مایکل کرافت از سرزمین بازیافت
محصوالت ارگانیک مصرف کنیم
محیط زیست (علم چیست )4
محیط زیست به روایت آزمایش
محیط زیست به روایت تصویر
محیط زیست پایدار
محیطزیست ما
محیطزیست به روایت بریتانیکا
محیطزیست به روایت نمودار
محیطزیست دانشگاهی
محیطزیست عمومی
محیط زیست برای کودکان
مدرسه میره دایناسور
مدرسه چه خوبه
مرا مسخره نکن!
مرتب و تمیزه
مرگ جنگل
مرگ یک دایناسور
مسابقهی سبز
مسخرهام نکن!
مشاغل

ً
ً
مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد لطفا مجددا شمارهگیری بفرمایید

مصرف انرژی
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