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کودک
علم و سرگرمی برای کودکان

م

وع ی

جانوران

ان و ب ام

بچه های جانوران

هواپیما ،بالگرد و ...

کد  ۸ ۵۳۸صفحه به همراه برچسب
چاپ  ۵۰۰۰ ۴تومان

کد  ۸ ۵۳۹صفحه به همراه برچسب
چاپ  ۴۰۰۰ ۳تومان

کد  ۸ ۵۴۰صفحه به همراه برچسب
چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان

دایناسور

ماشین آالت سنگین

وسایل حمل و نقل

کد  ۸ ۵۴۱صفحه به همراه برچسب
چاپ  ۴۵۰۰ ۳تومان

کد  ۸ ۶۸۸صفحه به همراه برچسب
چاپ  ۴۰۰۰ ۱تومان

کد  ۸ ۷۰۴صفحه به همراه برچسب
چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان

کوسهها ،دلفینها و ...

خزندگان

حشرات

کد  ۸ ۷۰۵صفحه به همراه برچسب
چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان

کد  ۸ ۷۰۶صفحه به همراه برچسب
چاپ  ۴۰۰۰ ۱تومان

کد  ۸ ۷۰۷صفحه به همراه برچسب
چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان

کودک
علم و سرگرمی برای کودکان

ماشینها 1

ستارهها و سیارهها

دنیای جانوران!

کد  ۱۲ ۷۰۸صفحه به همراه برچسب
چاپ  ۴۰۰۰ ۱تومان

کد  ۸ ۷۰۹صفحه به همراه برچسب
چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان

کد  ۸ ۷۶۱صفحه به همراه برچسب
چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان

ماشینها 2

هواپیماها

گربهها و بچه گربهها

کد  ۸ ۷۶۲صفحه به همراه برچسب
چاپ  ۴۰۰۰ ۱تومان

کد  ۸ ۷۶۳صفحه به همراه برچسب
چاپ  ۴۵۰۰ ۲تومان

کد  ۱۶ ۷۶۴صفحه به همراه برچسب
چاپ  ۴۰۰۰ ۱تومان

گربهها
کد  ۸ ۷۶۵صفحه به همراه برچسب
چاپ  ۴۰۰۰ ۱تومان

کودک
علم و سرگرمی برای کودکان

معجونهای علمی معرکه!

علم و هنر
خاطرات یک مورچه

خاطرات یک قورباغه

(داستان زندگی من در النه)

کد  ۳۶ ۲۰۵صفحه
چاپ  ۳۵۰۰ ۲تومان

کد ۱۲۵

م وع ی ا

کد ۲۱۶

آب پوسته دارد

چاپ ۱

 ۱۸۰۰۰تومان

گیاهان از نور خورشید تغذیه میکنند
کد ۱۰۹

 ۲۵صفحه

 ۳۶صفحه

چاپ ۳

 ۴۰۰۰تومان

ی ک ی اما

باور نمی کنی اما...
 ۱۴۴صفحه

کد  ۱۲۲ ۱۰۵صفحه چاپ ۱
موضوع تجربهی علم از طریق هنر

 ۲۵۰۰تومان

کد  ۱۵۴ ۱۰۶صفحه
چاپ  ۱۰۰۰۰ ۲تومان

چاپ ۳

 ۱۲۰۰تومان

کد ۱۰۷

 ۲۵صفحه

صاعقه از خورشید داغتر است
چاپ ۵

 ۴۰۰۰تومان

در آسمان خرس بزرگی هست
کد ۱۱۰

 ۲۵صفحه

چاپ ۳

 ۱۲۰۰تومان

کد ۱۰۸

 ۲۵صفحه

چاپ ۳

 ۱۲۰۰تومان

مگس ها با پا مزهی غذا را میچشند
کد ۱۱۱

 ۲۵صفحه

چاپ ۳

 ۱۲۰۰تومان

کودک
م
داس ان ای ا ا

یک فرار آشغاالنه

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

 ۶۴صفحه

چاپ ۱

شازده آشغال

روباه سبز
کد  ۳۲ ۶۰۸صفحه
موضوع بازیافت

چاپ ۲

 ۴۰۰۰تومان

کد ۴۵۹
چاپ ۵

 ۳۲صفحه
 ۳۵۰۰تومان

 ۷۰۰۰تومان

هرچیزی را دور نریز!

مسابقهی سبز

خاطرات یک بطری پالستیکی

کد  ۱۲ ۵۵۵صفحه
چاپ  ۳۵۰۰ ۲تومان
موضوع بازیافت و بازمصرف

کد  ۳۶ ۴۱۰صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان
موضوع آموزش بازیافت

کد  ۲۴ ۵۸۸صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان

ّ
معلم سبز

کامیون سبز

کد  ۳۲ ۵۸۳صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۴تومان

کد  ۳۶ ۳۳۲صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان

کودک
م
داس ان ای ا ا

سبز باشید

دزد دریایی کوچولو و بازیافت

سبز بودن یعنی چه؟

کد  ۲۴ ۵۵۳صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۳تومان

کد  ۲۴ ۴۱۴صفحه
چاپ  ۲۵۰۰ ۳تومان

کد  ۲۴ ۷۷۳صفحه
چاپ  ۵۵۰۰ ۲تومان

خرسهای سبز

مایکل کرافت از سرزمین بازیافت

خاطرات یک قوطی آلومینیمی

کد  ۳۲ ۶۴۰صفحه
چاپ  ۳۰۰۰ ۱تومان

کد  ۲۴ ۶۱۳صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۳تومان

کد ۲۲۳
چاپ ۴

 ۲۴صفحه
 ۴۰۰۰تومان

خرگوش و بازیافت
زباله زباله!
کد  ۱۶ ۴۸۷صفحه
چاپ  ۳۰۰۰ ۵تومان

کد  ۲۴ ۳۸۴صفحه
چاپ  ۴۵۰۰ ۱۰تومان

هیوالی زباله
کد ۴۸۶

 ۲۶صفحه

چاپ ۵

 ۳۰۰۰تومان

کودک
م
داس ان ای ا ا

امان از دست زباله
جادوگر دهکدهی سبز

بازیافت در مغازهی بابابزرگ

کد  ۲۴ ۱۴۹صفحه
چاپ  ۵۰۰۰ ۱۰تومان

کد  ۲۴ ۵۶۶صفحه
چاپ  ۵۵۰۰ ۴تومان

کد  ۳۲ ۴۷۰صفحه
چاپ  ۳۵۰۰ ۷تومان

داس ان ای ر
د م ر ب

م وع ی س ر
نویسنده :سمیه سپهروند

مو و ب و ر

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 ۵۱۰

 ۲۴صفحه

چاپ ۳

 ۵۵۰۰تومان

سفر برق
کد ۵۱۱

 ۲۴صفحه

برق و آقای بانبان
چاپ ۱

 ۴۵۰۰تومان

کد ۵۱۲
چاپ ۱

 ۳۲صفحه
 ۵۰۰۰تومان

کودک
م
داس ان ای ر
د م ر ب

م وع ی ما را ای گودی

مو و م

د م ر ب د ا

ر

داس ان

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

چاپ ۱

نویسنده سولماز خواجهوند
تصویرگر زهرا محمدنژاد
کد ۸۳۳

 ۶۰۰۰تومان

هم بازی برقخوار
کد ۸۳۸

 ۲۴صفحه

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

نویسنده سولماز خواجهوند
تصویرگر زهرا محمدنژاد

 ۶۰۰۰تومان

کد ۸۳۲

نویسنده پیام ابراهیمی
تصویرگر زهرا محمدنژاد

نویسنده سولماز خواجهوند
تصویرگر زهرا محمدنژاد
 ۶۰۰۰تومان

کد ۸۳۷

 ۲۴صفحه

اختراع گودی مو فرفری

نویسنده پیام ابراهیمی
تصویرگر زهرا محمدنژاد
کد ۸۳۵

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

چاپ ۱

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

پیتزاهای خطرنا ک

المپیک کامپیوتری

نویسنده پیام ابراهیمی
تصویرگر زهرا محمدنژاد
چاپ ۱

نگهبان جعبههای پیتزا

کد ۸۳۴

 ۶۰۰۰تومان

 ۲۴صفحه

خانهی یخی

نویسنده سولماز خواجهوند
تصویرگر زهرا محمدنژاد
کد ۸۳۶

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

وا ی ا

م وع ی ا ی کو و ا

ی

مو و

د م ر ب

ر

م ر ب

کودک

یب

م

شهر تو ،خانهی کوتولهای زندگی می کرد با شیروانی نارنجی .دودکش چاقی هم داشت .خانهی
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.

خرس نمدار با پیژامهی گورخری

نویسنده مسعود ملکیاری
تصویرگر علی تجدد
کد ۱۱۸۲

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

پرپری خانم عاشق
کد ۱۱۸۰

 ۲۴صفحه

بچه گالبی شیشهای
نویسنده سیدجواد راهنما
تصویرگر علی تجدد

نویسنده سید جواد راهنما
تصویرگر علی تجدد
چاپ ۱

لیلی کره و مجنون مربا

کد ۱۱۸۸

 ۲۴صفحه

 ۶۰۰۰تومان

چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

 ۶۰۰۰تومان

 ۲۴صفحه

کد ۱۱۸۱

نویسنده مسعود ملکیاری
تصویرگر علی تجدد
کد ۱۱۸۵

کد ۱۱۷۹

 ۶۰۰۰تومان

روزگار خوش تیوی هفت دکمه

کارگاه فازمتر و راز تاریکی
 ۲۴صفحه

 ۲۴صفحه

نویسنده سیدجواد راهنما
تصویرگر نازنین جمشیدی

برچسب پروفسور گوگولی مانگاال

نویسنده مسعود ملکیاری
تصویرگر علی تجدد
 ۶۰۰۰تومان

گوریلی که مادرش را گم کرد

نویسنده مسعود ملکیاری
تصویرگر نازنین جمشیدی
چاپ ۱

چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

چاپ ۱

نویسنده مسعود ملکیاری
تصویرگر علی تجدد
کد ۱۱۸۳

 ۲۴صفحه

دو درجه سرما زیر دمکنی

نویسنده مسعود ملکیاری
تصویرگر علی تجدد
کد ۱۱۸۶

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

داس ان ای ر
د م ر ب

چاپ ۱

کد ۱۱۸۹

 ۲۴صفحه

فضانوردان غافلگیرشده

نویسنده سید جواد راهنما
تصویرگر علی تجدد
کد ۱۱۸۴

 ۲۴صفحه

کنتور بهاری

نویسنده مسعود ملکیاری
تصویرگر علی تجدد
کد ۱۱۸۷

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

کودک
م
داس ان ای ر
د م ر ب

م وع ی ما را ای اد ا

مو و

ر

د م ر ب

د ا

داس ان

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
پدرام یا همان « پادشاه ِپ ِ
دستور میداد ،حتی به برق ،انگار انرژیاش را گذاشته بود روی بیهوده مصرف کردن برق ،زندگی خودخواهانهی پدرام به همین روال
ادامه داشت تا اینکه باالخره یک روز...

آقای اژدها و خانم اسب طالیی

پادشاه سرزمین روشنایی

کیکهای کفشدوزکی

کد  ۲۴ ۸۴۰صفحه
چاپ  ۴۵۰۰ ۱تومان

کد  ۲۴ ۸۴۱صفحه چاپ  ۶۰۰۰ ۳تومان

کد  ۲۴ ۸۴۲صفحه چاپ  ۴۵۰۰ ۱تومان

شتهی کامپیوتری

رئیس برقها

ارتش توی یخچال

کد  ۲۴ ۸۴۳صفحه چاپ  ۴۵۰۰ ۱تومان

کد  ۲۴ ۸۴۴صفحه چاپ  ۶۰۰۰ ۳تومان

کد  ۲۴ ۸۴۵صفحه
چاپ  ۴۵۰۰ ۱تومان

چهجوری برگردم؟

برق برای خردساالن

من و پنگوئنم

نویسنده و تصویرگر کلر ژوبرت
کد  ۲۴ ۱۸۳صفحه
چاپ  ۴۵۰۰ ۱تومان

نویسنده مهدی طهوری
تصویرگر سارا خرامان

کد  ۲۴ ۱۳۴۵صفحه چاپ  ۶۰۰۰ ۱تومان

کد  ۲۴ ۵۷۸صفحه
چاپ  ۱۵۰۰ ۸تومان

کودک
م
داس ان ای ر
د م ر ب

ارزش برق

صرفهجویی در مصرف انرژی

برق برای کوچولوها

بچهها و برق

کد  ۳۶ ۱۷۱صفحه
چاپ  ۱۵۰۰ ۹تومان

کد  ۳۶ ۱۷۰صفحه
چاپ  ۲۰۰۰ ۷تومان

کد  ۲۴ ۵۹۸صفحه چاپ  ۵۵۰۰ ۷تومان

کد  ۳۲ ۵۷۶صفحه

برق و ایمنی

برق برای کودکان

برق و ایمنی برای کودکان

انرژی و صرفهجویی

کد  ۱۶ ۵۷۹صفحه
چاپ  ۱۵۰۰ ۶تومان

کد  ۲۴ ۵۸۰صفحه
چاپ  ۳۵۰۰ ۱۳تومان

کد  ۱۶ ۶۰۱صفحه
چاپ  ۱۸۰۰ ۳تومان

کد  ۳۲ ۱۷۴صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۶تومان

پیشی کنجکاو و پرندهی دانا

ایمنی و برق

(دربارهی برق)

کد ۵۶۱
چاپ ۲

 ۳۲صفحه
 ۳۰۰۰تومان

کد  ۲۴ ۶۰۴صفحه
چاپ  ۳۵۰۰ ۲تومان

چاپ ۳

 ۴۵۰۰تومان

جزیرهی انرژی

صرفهجویی در مصرف انرژی

کد  ۳۶ ۴۸۱صفحه
چاپ  ۶۵۰۰ ۳تومان

کد  ۲۴ ۸۶۴صفحه
چاپ  ۵۰۰۰ ۵تومان

کودک
م
داس ان ای
ا و

ا

ا

کادوی عجیب و غریب تولد لونا

پرواز را به خاطر بسپار

نویسنده پیام ابراهیمی
تصویرگر غزاله بیگدلو

کد  ۲۴ ۲۰۳صفحه
چاپ  ۸۰۰ ۴تومان
موضوع نابودی نسل جانوران
به دست انسان

کد  ۳۲ ۱۰۶۳صفحه
موضوع آزار حیوانات

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

 ۶۰۰۰تومان

سفر مرد بیلبخند

نویسنده مسعود ملکیاری
تصویرگر محبوبه اسفندیاری
کد  ۲۴ ۱۰۷۱صفحه
موضوع شکار حیوانات

چاپ ۱

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

بلوط سبز

کد  ۳۲ ۱۰۶۵صفحه
موضوع آلودگی نوری

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

پلنگ آویزان به چوب لباسی

نویسنده اعظم مهدوی
تصویرگر افروز قلیزاده

نویسنده مسعود ملکیاری
تصویرگر محبوبه یزدانی

کد  ۳۲ ۱۰۵۹صفحه
چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان
موضوع شکار حیوانات

کد  ۲۴ ۱۰۶۹صفحه چاپ  ۴۵۰۰ ۱تومان
موضوع جلوگیری از تجارت اعضای بدن حیوانات

آقای پیتون پاپیونی

میخواهم پاندا را نجات دهم

نویسنده اعظم مهدوی
تصویرگر رعنا آذرمنش
 ۶۰۰۰تومان

دزدهای ساحلی

نویسنده پیام ابراهیمی
تصویرگر آرزو قلیزاده

کد  ۲۴ ۱۰۵۷صفحه
موضوع آزار حیوانات

چاپ ۱

کد  ۲۴ ۶۸۹صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان
 ۶۰۰۰تومان

کودک
م
داس ان ای
ا و

سیرک سیاه

تفنگ اهلی

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

چاپ ۱

نویسنده مسعود ملکیاری
تصویرگر سحر دانشی
 ۵۰۰۰تومان

قولولی

کد  ۵۶ ۱۰۲۳صفحه چاپ ۱
موضوع داستانی دربارهی محیطبانان

نویسنده حمید اباذری
تصویرگر سیامک فرخجسته
 ۷۰۰۰تومان

اندوه باالبان

نویسنده عادله خلیفی
تصویرگر آتنا شمس
کد  ۳۲ ۱۰۲۷صفحه چاپ ۱
موضوع زباله و زندگی حیوانات

انجمن یوزهای شریف

اشباح جنگلی

نویسنده مهدی رجبی
تصویرگر بهزاد شفق
 ۵۰۰۰تومان

کد  ۳۲ ۱۰۷۳صفحه
موضوع قاچاق حیوانات

چاپ ۱

کد  ۱۱۲ ۱۱۴۸صفحه چاپ ۱
موضوع حفاظت از یوز آسیایی

 ۹۰۰۰تومان

نویسنده پیام ابراهیمی
تصویرگر محبوبه یزدانی
 ۴۰۰۰تومان

کد  ۴۸ ۱۰۷۷صفحه چاپ ۱
موضوع معرفی شغل محیطبانی

 ۷۰۰۰تومان

افسانهی ماهیگیر و مرغ آه

به خاطر خرسهای قطبی

ا گر جای من بودی

کد  ۲۴ ۹۵۵صفحه چاپ  ۶۰۰۰ ۱تومان
موضوع احترام به حیوانات

کد  ۲۴ ۱۱۴۶صفحه چاپ  ۴۵۰۰ ۱تومان
موضوع گرمایش زمین

کد  ۲۴ ۱۰۷۹صفحه چاپ  ۶۰۰۰ ۱تومان
موضوع احترام به حیوانات

نویسنده مژگان کلهر
تصویرگر علی تجدد

نویسنده مهدی طهوری
تصویرگر هدی عظیمی

شاعر رونا ک ربیعی
تصویرگر زهرا محمدنژاد

ا

ا

کودک

م وع ی ما را ای ا گ

م
داس ان ای
ا و

ا

ا

نویسنده آتوسا صالحی

م

مو و

گی وا ا

دا

ا ی وا ا د را

ام اع

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 مجموعه 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 طوقی
کد ۱۲۵۱

 ۲۴صفحه

نارگل و شغال
چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

کد ۱۲۵۳

نارگل و کالغ
چاپ ۱

 ۲۴صفحه

 ۶۰۰۰تومان

کد ۱۲۵۲

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

نارگل و مرغ مینا
کد ۱۲۵۰

داس ان ای گر
م

چاپ ۱

 ۲۴صفحه

 ۶۰۰۰تومان

ن

م وع ی م ا ان ا کا

کرب دیاک

کر ی م

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 ج ّو زمین مبارزه میکنند.

خرس خشمگین از گرمایش زمین
کد ۷۵۴

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

 ۴۵۰۰تومان

دلفین آوازخوان
کد ۷۵۵

 ۳۲صفحه

کارخانهی بستنیسازی
چاپ ۱

 ۴۵۰۰تومان

کد ۷۵۶

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

 ۴۵۰۰تومان

کودک
م
داس ان ای گر
م

جزیرهای زیر آب
کد ۱۱۵۴

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

اتوبوس سحرآمیز و گرم شدن
زمین

زیستگاه خرس قطبی

نویسنده آنیتا یارمحمدی
تصویرگر افسانه خرمشاهی

ن

کد  ۲۴ ۵۲۷صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان

کد  ۳۶ ۳۸۲صفحه
چاپ  ۷۰۰۰ ۳تومان

 ۵۰۰۰تومان

خرس قطبی دانا
کد  ۳۲ ۳۴۹صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان

داس ان ای ودگی ا

م وع ی د دسر ای

رو

مو و

ودگی

و وا و ر ن بر

گی

ی

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.

آدمهای معمولی یک طبقه
کد ۱۰۶۶

چیزهای مهمی مثل موسیقی
کد ۱۰۶۷

 ۳۶صفحه

چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

بیرون و ماهیهای عاشق
کد ۱۰۶۸

 ۳۶صفحه

چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

 ۳۶صفحه

چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

گالشول و خاندان پدیکولیده
کد ۱۱۵۱

 ۳۶صفحه

چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

کودک
م
داس ان ای ودگی ا

م وع ی دس ا
نویسنده زهرا آقاشاهی

گ

ای

مو و

ودگی

ا

ر ا را

ما ی ای ک ل ا ودگی وا

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
کد ۱۰۸۵

 ۲۴صفحه چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

مصیبتی به نام دود

آبی بسازیم آبستان
کد ۱۰۸۳

 ۲۴صفحه چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

کد ۱۰۸۴

 ۲۴صفحه چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

به کیلکاها رحم کنید
کد ۱۰۸۲

 ۲۴صفحه چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

م

ا

وع ی

ا

کودک

ا ا«

م

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  ۷۰۰۰ ۱تومان

ردپایی در بلندای کوهها
کد ۱۳۱۹

 ۳۶صفحه

چاپ  ۷۰۰۰ ۱تومان

کد ۱۳۱۲

 ۳۶صفحه

چاپ  ۷۰۰۰ ۱تومان

کد ۱۳۱۵

درهی خیزران
کد ۱۳۱۳

 ۳۶صفحه

چاپ  ۷۰۰۰ ۱تومان

زیستگاهی بر فراز ابرها

خرس گریزلی
 ۳۶صفحه

داس ان ای

چاپ  ۷۰۰۰ ۱تومان

کد ۱۳۶۴

 ۳۶صفحه

چاپ  ۷۰۰۰ ۱تومان

ا ا

کودک
م
داس ان

م وع ی ما را ای ا ا ا

مو و ب سی م ا م

ی ما

ا و مرا

ا ب

ب ا ان دا

و

نویسنده سولماز خواجهوند تصویرگر مهشید راقمی
مجموعهی تانتانا  ۸جلد 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

 ۲۴صفحه چاپ ۱

تانتانا خوب میداندچگونه میشود از
شر یک کله پوک زباننفهم راحت شد

 ۶۰۰۰تومان

مالقات تانتانا و آقای مدیر در آن شب
که چنگال میلرزید

تانتانا ،قهرمانی از شهر چلچله
کد ۱۰۵۱

 ۲۴صفحه چاپ ۱

کد  ۲۴ ۱۰۴۹صفحه چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

کد  ۲۴ ۱۰۵۰صفحه چاپ ۱

آقای موش شگفتانگیز
آدم می ݣ ݧ ݒݣسود
کد ۱۰۵۴

 ۶۰۰۰تومان

 ۲۴صفحه چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

آشنایی تانتانا و غول کتاب جادو در
یک روز خیلی خیلی خیلی معمولی
کد  ۲۴ ۱۰۵۲صفحه چاپ ۱

آن روز که کیسه نایلونها در آسمان
پرواز میکردند
کد ۱۰۵۳

 ۲۴صفحه چاپ ۱

ماجرای آدم شدن تپه شکارچی و
بانجی خنگه
 ۶۰۰۰تومان

کد ۱۰۵۵

 ۲۴صفحه چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

 ۶۰۰۰تومان

 ۶۰۰۰تومان

م

کودک

ای ا

وع ی

نویسنده فاطمه سرمشقی

مو و ا

ی داس ان ای ک

د ا ی

ی

وم ا م

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
ً
زیستمحیطی 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 «قصههای نهال» در  ۴جلد 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

 ۶۰۰۰تومان

زنی با تاجی از گلهای آبی
کد  ۲۴ ۱۲۲۸صفحه

 ۶۰۰۰تومان

چاپ ۱

این کدوی پیرزن است
کد  ۲۴ ۱۲۲۷صفحه

چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

باغی که درخت نداشت
کد  ۲۴ ۱۲۲۹صفحه

چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

م
داس ان

کودک
م
داس ان

باب اسفنجی سبز میشود

باب اسفنجی دست به کار میشود

هیوالی سبز دنیا را نجات میدهد

کد  ۳۲ ۵۵۰صفحه
چاپ  ۵۰۰۰ ۳تومان

کد  ۳۲ ۵۵۲صفحه
چاپ  ۵۰۰۰ ۴تومان

کد  ۲۴ ۵۵۶صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۳تومان

داستان قنات

نویسنده محمدرضا افضلی
تصویرگر بهار اخوان
کد ۱۵۰۸

 ۲۴صفحه

نویسنده رونا ک ربیعی
تصویرگر افروز قلیزاده لداری
کد ۱۰۶۴

کد  ۲۴ ۱۳۴۵صفحه چاپ  ۶۰۰۰ ۱تومان

نامههای سبز

زمین پا ک

کد  ۳۶ ۴۶۷صفحه
چاپ  ۷۰۰۰ ۳تومان

کد  ۲۴ ۵۶۹صفحه

چاپ ۵

 ۴۰۰۰تومان

چاپ  ۶۰۰۰ ۱تومان

از ال کپشتها چه خبر؟
 ۲۴صفحه

چه جوری برگردم

نویسنده مهدی طهوری
تصویرگر سارا خرامان

چاپ  ۶۰۰۰ ۱تومان

توتیوشا و جادهی پر پیچ و خم

پوشکا

نویسنده پیام ابراهیمی
تصویرگر بهار اخوان

نویسنده اعظم مهدوی
تصویرگر نرگس دالوری
کد ۱۰۵۸

 ۵۶صفحه

چاپ ۱

 ۷۵۰۰تومان

کد ۱۱۵۳

 ۴۰صفحه

چاپ ۱

 ۵۵۰۰تومان

د

م وع ی ا م ر

کودک

ی ا

م

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 ۸۵۰

 ۲۴صفحه

ا ا

ظرفهای قابل بازیافت
چاپ ۱

 ۱۵۰۰تومان

کد ۸۵۱

 ۲۴صفحه

کاردستی با لباسهای کهنه
کد ۸۵۳

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

 ۱۵۰۰تومان

چاپ ۲

پالستیک
کد ۸۵۲

 ۳۰۰۰تومان

کاغذ
کد ۹۰۰

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

 ۱۵۰۰تومان

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

 ۱۵۰۰تومان

کودک
م
ا ا

سه اصل طالیی (باز مصرف ،باز یافت،
و باز کاهی)

زباله و بازیافت

بازیافت برای کودکان

کد  ۲۴ ۱۲۶صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۱۷تومان

کد  ۲۴ ۱۰۰صفحه
چاپ  ۳۵۰۰ ۱۷تومان

نگاهی به داخل سطل زباله

بازیافت چیست؟

سرنوشت زباله

کد  ۳۲ ۸۵۶صفحه
چاپ  ۳۵۰۰ ۱تومان

کد  ۲۴ ۵۸۹صفحه
چاپ  ۴۵۰۰ ۵تومان

کد  ۲۴ ۲۵۱صفحه
چاپ  ۳۵۰۰ ۱۰تومان

هیوالی سبز دریا را نجات میدهد

زباله و آلودگی

خانهی سبز!

کد  ۲۴ ۵۲۸صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان

کد  ۲۴ ۲۸۳صفحه
چاپ  ۳۰۰۰ ۹تومان

کد  ۲۴ ۳۴۱صفحه چاپ  ۴۰۰۰ ۴تومان

کد ۴۹۳
چاپ ۳

 ۳۶صفحه
 ۲۵۰۰تومان

کودک
م
ا ا

آرتور سبز

چرا بازیافت؟

موشک کاغذی

کد  ۳۲ ۲۹۷صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان

کد  ۳۲ ۵۸۲صفحه
چاپ  ۳۵۰۰ ۴تومان

کد  ۳۲ ۴۹۸صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان

مرگ جنگل

جنگل مال همهی ماست

کد  ۲۴ ۳۲۰صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۳تومان

کد  ۳۰ ۳۲۵صفحه
چاپ  ۱۶۰۰ ۲تومان

جودی مودی دنیا را نجات میدهد
کد  ۱۰۸ ۲۷۲صفحه

چاپ ۳

 ۴۰۰۰تومان

کودک
م
ر

دولپی

نور مفتکی

شاعر سعیده موسویزاده
تصویرگر نازنین جمشیدی

کد  ۲۴ ۷۰۳صفحه چاپ ۱
موضوع صرفهجویی در مصرف برق

شاعر طیبه شامانی
تصویرگر المیرا خدیوی
 ۶۰۰۰تومان

غول پرخور

کد  ۲۴ ۴۶۸صفحه چاپ ۳
موضوع صرفهجویی در مصرف برق

کد  ۲۴ ۷۵۸صفحه
چاپ  ۴۵۰۰ ۱تومان
موضوع صرفهجویی در مصرف برق

کد  ۲۴ ۷۵۹صفحه چاپ ۱
موضوع صرفهجویی در مصرف برق

خدا سبز را دوست دارد

پیش بهسوی عقب

شاعر داود لطفاهلل
تصویرگر افروز قلیزاده
کد ۱۲۷۴

 ۵۵۰۰تومان

یک عادت بد

شاعر سعیده موسویزاده
تصویرگر سمانه صلواتی

 ۲۴صفحه

شاعر طیبه رضوانی
تصویرگر سارا خرامان

 ۵۰۰۰تومان

 ۶۰۰۰تومان

شاعر زهرا موسوی
تصویرگر آرزو قلیزاده
کد ۱۲۴۶

 ۲۴صفحه

کد  ۲۴ ۵۵۱صفحه چاپ ۱
موضوع صرفهجویی در مصرف برق

قصهی حفظ زمین
کار مهم یعنی این

شاعر طیبه شامانی
تصویرگر پگاه رخشا

چاپ ۱

چشم شیشهای

چاپ ۱

 ۴۰۰۰تومان

کد ۵۰۸
چاپ ۲

 ۳۶صفحه
 ۴۰۰۰تومان

 ۶۰۰۰تومان

کودک
م
ر

این تبر اجقوجق
کد ۱۲۴۴

 ۲۴صفحه

کد  ۲۴ ۱۰۹۶صفحه چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان

کد  ۲۴ ۷۵۷صفحه چاپ  ۴۰۰۰ ۱تومان

شاعر مریم هاشم پور
تصویرگر حدیثه قربان

شاعر زهرا موسوی
تصویرگر افروز قلیزاده

چاپ ۱

اشک درخت در اومد

یک بوس خوشمزه

 ۶۰۰۰تومان

شاعر طیبه رضوانی
تصویرگر لیلیا داوودیان

موضوع صرفه جویی در مصرف برق

نه نه نه کی گفته!

شاعر مریم اسالمی
تصویرگر لیلیا داوودیان

کد  ۲۴ ۱۶۸صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۱تومان
موضوع صرفهجویی در مصرف برق

بقبقوهارو بردن ،سیصدتا بوق آوردن
شاعر زهرا موسوی
تصویرگر نرگس دالوری

کار آدمای مریخیه

شاعر عباس تربن
تصویرگر محبوبه یزدانی

کد  ۲۴ ۱۱۹۱صفحه
چاپ  ۶۰۰۰ ۱تومان

کد  ۲۴ ۱۰۹۷صفحه
چاپ  ۴۵۰۰ ۱تومان

فری کوچولو دریافته ،کار مهم
بازیافته
کد ۵۳۲
چاپ ۳

 ۳۲صفحه
 ۱۵۰۰تومان

خوبها بله ،بدها نه
شاعر زهرا موسوی
تصویرگر سمانه صلواتی

کد  ۲۴ ۱۲۴۵صفحه چاپ  ۶۰۰۰ ۱تومان

کودک
م

م وع ی م ما
در این مجموعه با مسائل مهم زیست محیطی مانند آلودگی هوا و زباله آشنا میشویم.

مصرف عاقالنهی انرژی
کد ۶۲۵

م

 ۳۶صفحه چاپ  ۶۵۰۰ ۳تومان

وع ی

نویسنده :فریبا همتیان

در جستجوی هوای پا کیزه

بوی زباله! پیف!

کد  ۳۶ ۶۲۴صفحه

کد  ۳۶ ۶۲۶صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان

چاپ ۲

 ۵۰۰۰تومان

ان و ب ام س
تصویرگر :نازنین جمشیدی

صرفهجویی در مصرف برق

صرفهجویی در مصرف گاز

صرفهجویی در مصرف آب

کد  ۲۴ ۴۹۱صفحه
چاپ  ۷۰۰۰ ۱تومان
کتاب دارای برچسب

کد  ۲۴ ۱۰۴۱صفحه
چاپ  ۷۰۰۰ ۱تومان
کتاب دارای برچسب

کد  ۲۴ ۴۹۰صفحه
چاپ  ۶۰۰۰ ۴تومان
کتاب دارای برچسب

آموزش سبز

آموزش بازیافت

کد  ۲۴ ۱۷۲صفحه
چاپ  ۵۰۰۰ ۱۲تومان

کد  ۲۴ ۲۷۰صفحه
چاپ  ۵۰۰۰ ۷تومان
کتاب دارای برچسب

کتاب دارای برچسب

م وع ی ما را ای ما مو

کودک

دا ا«

م

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 ۱۵۱۲
چاپ ۱۰

 ۳۶صفحه
 ۳۰۰۰تومان

مارمولک طرفدار حفظ
محیطزیست

مارمولک و حفاظت
محیطزیست
کد  ۳۶ ۹۸صفحه
چاپ  ۸۰۰ ۴تومان

کد ۹۹

 ۳۶صفحه

چاپ ۵

مارمولک و بازیافت

 ۲۵۰۰تومان

کد ۱۵۱۱
چاپ ۹

 ۳۶صفحه
 ۶۵۰۰تومان

م وع ی ا ا س
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 ۹۰۲

 ۳۲صفحه

چاپ ۳

در مصرف آب صرفهجویی کنید
 ۵۰۰۰تومان

کد ۹۰۳

 ۳۲صفحه

چاپ ۳

 ۵۰۰۰تومان

انرژی را هدر ندهیم
کد ۹۸۲

 ۳۲صفحه

چاپ ۲

بازیافت در همه جا
 ۵۰۰۰تومان

کد ۹۰۱

 ۳۲صفحه

چاپ ۲

 ۴۰۰۰تومان

کودک
م

م

وع ی

گا کو

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

 ۳۲صفحه

چاپ ۲

 ۵۰۰۰تومان

شیر آب را باز نگذاریم

آشغال نریزیم!

کد  ۳۲ ۹۹۳صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان

کد  ۳۲ ۹۹۴صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان

طبیعت را دوست بداریم

المپ اضافی خاموش!

کد  ۳۲ ۹۹۵صفحه
چاپ  ۴۵۰۰ ۲تومان

کد  ۳۲ ۹۹۶صفحه
چاپ  ۴۵۰۰ ۲تومان

کودک
م

م وع ی گ و س

آنچه میخوریم
کد ۱۰۰۹

 ۳۲صفحه

مصرف انرژی
چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

بازکاهی و بازمصرف
کد ۱۲۵۴

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

کد ۱۰۱۰

 ۳۲صفحه

پسماند و بازیافت
چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

محیطزیست ما
 ۵۰۰۰تومان

کد ۱۰۰۸

 ۳۲صفحه

کد ۱۱۳۳

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

مصرف آب
چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان

کد ۱۱۳۲

 ۳۲صفحه

چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان

کودک

م وع ی ا

م

ا ی

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 ۱۱۳۱

 ۳۲صفحه

انرژی زمینگرمایی
چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

آیندهی سوختهای فسیلی
کد ۹۹۹

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

غذای سبز
کد ۱۰۰۲

 ۳۲صفحه

کد ۱۰۰۷

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

انرژی برقابی
 ۵۰۰۰تومان

کد ۱۰۰۰

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

انرژی امواج
چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

کد ۱۰۰۱

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

انرژی خورشیدی

انرژی هستهای
 ۳۲صفحه

کد ۹۹۸

 ۳۲صفحه

جامعهی سبز

کد ۹۹۷

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

انرژی باد
 ۵۰۰۰تومان

انرژی زیستتوده
چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

کد ۱۰۰۴

 ۳۲صفحه

چاپ۱۱
چاپ

کد ۱۰۰۵

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

کد ۱۰۰۶

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

کاهش ردپای کربن
تومان
۵۰۰۰تومان
۵۰۰۰

کد ۱۰۰۳

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

ا ا

م وع ی ا م ر

کودک

ا کا ی

م

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

 ۲۰۰۰تومان

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

چاپ ۲

 ۲۰۰۰تومان

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

چاپ  ۲۰۰۰ ۲تومان

بازمصرف ،بازیافت ،بازکاهی
درمصرف شیشه
کد  ۳۶ ۶۹۴صفحه

چاپ ۲

 ۲۰۰۰تومان

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

چاپ ۳

 ۲۵۰۰تومان

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

چاپ ۲

 ۲۰۰۰تومان

بازمصرف ،بازیافت ،بازکاهی
در مصرف پالستیک
کد  ۳۶ ۳۱۵صفحه
چاپ ۲۰۰۰ ۲تومان

کودک
م

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 ویژگیهای دیگر این کتاب وجه معما 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!

کودک
م

زمین ما

باغچهی پسرک

ال کپشت سبز

کد  ۳۲ ۳۷۶صفحه
چاپ  ۲۰۰۰ ۳تومان
موضوع افزایش جمعیت

کد  ۳۶ ۳۴۸صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان

کد  ۳۲ ۲۸۲صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان
موضوع حفظ محیطزیست

خانهی خطرنا ک ما

آلودگی صوتی

کد  ۲۴ ۱۷۳صفحه
چاپ  ۵۵۰۰ ۶تومان
موضوع خطرات مواد شیمیایی
در خانه

کد  ۲۴ ۲۰۲صفحه
چاپ  ۲۵۰۰ ۵تومان

نویسنده سیدرضا کروبی
تصویرگر نازنین جمشیدی

خاندان زمین
کد  ۳۲ ۳۸۳صفحه چاپ  ۱۵۰۰ ۱تومان
موضوع ستایش جهان با بیان شاعرانه

نویسنده سیدرضا کروبی
تصویرگر نازنین جمشیدی

 1راه برای نجات کرهی زمین
کد ۵۷۰
چاپ ۴

 ۴۸صفحه
 ۷۰۰۰تومان

حفظ محیطزیست به روایت
مارمولک
کد  ۱۵۴ ۳۷۳صفحه
چاپ  ۶۰۰۰ ۴تومان

درخت زندگی (تنو زیستی)
کد ۵۰۶
چاپ ۲

 ۳۶صفحه
 ۳۰۰۰تومان

کودک
م

به یاد درخت

در سیارهی ما چه خبر است؟

کد  ۲۴ ۳۷۸صفحه
چاپ  ۱۵۰۰ ۲تومان
موضوع ستایش درخت

کد  ۲۴ ۹۰صفحه
چاپ  ۳۰۰۰ ۲تومان

برادر عقاب ،خواهر آسمان

صرفهجویی در مصرف آب

سبز شدن چه آسان

کد  ۳۰ ۲۹۰صفحه
چاپ  ۳۵۰۰ ۲تومان
موضوع ستایش طبیعت

کد  ۳۲ ۲۰۶صفحه
چاپ  ۳۰۰۰ ۷تومان

دربارهی آلودگی هوا
کد  ۳۶ ۱۲۸۰صفحه
موضوع آلودگی هوا

چاپ  ۷۰۰۰ ۱تومان

کد ۶۰۷

 ۳۲صفحه

چاپ ۲

 ۳۰۰۰تومان

ژﺍﻛﻠﻰ ﺑﻴﻠﻰ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻣﻌﻠﻤﻰ

درخت سرافراز
کد  ۲۵ ۳۷۹صفحه
چاپ  ۱۵۰۰ ۲تومان
موضوع ستایش درخت

برنامهریزی سبز در مدرسه

غفلت از محیطزیست
کد ۶۱۰

 ۹۶صفحه

چاپ ۱

 ۱۰۰۰۰تومان

کد  ۹۶ ۳۰۴صفحه
چاپ  ۷۰۰۰ ۱تومان
موضوع آموزش راههای عملی برای
حفظ محیطزیست

کودک
م

طبیعت در خطر است

من دنیا را دوست دارم

نیایش زمین

کد  ۲۴ ۱۲۷صفحه
چاپ  ۴۵۰۰ ۶تومان

کد  ۲۴ ۴۵۴صفحه
چاپ  ۵۵۰۰ ۶تومان

کد  ۲۴ ۱۸۲صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۳تومان
موضوع ستایش طبیعت

رویای سبز

هدیههای سبز

محیطزیست برای کودکان

کد  ۳۲ ۲۴۰صفحه
چاپ  ۹۰۰ ۲تومان
موضوع اهمیت حفظ محیط زیست(داستان)

کد  ۴۸ ۶۰۹صفحه چاپ ۱
موضوع کاردستیهای زیستمحیطی

من و زمین

بهینهسازی مصرف برق در منازل

کد  ۲۴ ۶۱۱صفحه چاپ  ۲۰۰۰ ۱تومان
موضوع آموزش حفظ محیط زیست ( داستان)

کد  ۳۲ ۵۰۰صفحه

 ۷۰۰۰تومان

کد  ۲۴ ۱۶۹صفحه
چاپ  ۲۰۰۰ ۱۶تومان

آلودگی شیمیایی
کد  ۲۴ ۲۸۷صفحه

چاپ ۳

 ۱۲۰۰تومان

کودک
م

اردکها دارند آبتنی میکنند

مامان صدای چیه؟

کد  ۲۴ ۱۱۴۷صفحه چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان
موضوع داستانی دربارهی صرفه جویی
در مصرف آب

کد  ۲۴ ۱۱۵۲صفحه چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان
موضوع آلودگی صوتی

قایق شمارهی

نگهبانان طبیعت

نویسنده مهدی طهوری
تصویرگر سارا خرامان

نویسنده رونا ک ربیعی
تصویرگر پوپک مقبلی

صحرا زیستگاه ماست
کد  ۳۰ ۲۶۶صفحه چاپ ۱
موضوع ستایش زیستگاهها

 ۹۰۰تومان

گاومیشها و سوسن

نویسنده اعظم مهدوی
تصویرگر پگاه درخشانی رکنی

کد ۴۶۹
چاپ ۳

 ۴۸صفحه
 ۳۵۰۰تومان

نویسنده مسعود ملکیاری
تصویرگر پگاه رخشا

کد  ۲۴ ۱۰۷۰صفحه چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان
موضوع ازبینرفتن گونهی گیاهی سوسن چلچراغ

کد  ۲۴ ۱۰۶۱صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۱تومان
موضوع داستانی دربارهی خشک شدن
دریاچهی ارومیه

در مصرف انرژی صرفهجویی کنیم

بازیافت

صرفهجویی در مصرف آب

کد  ۲۴ ۵۷۱صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۵تومان

کد  ۲۴ ۵۷۲صفحه
چاپ  ۳۰۰۰ ۴تومان

کد  ۲۴ ۵۸۶صفحه
چاپ  ۳۵۰۰ ۳تومان

کودک
م

جانوران در خطر نابودی

روز زمین پا ک

درخت بخشنده

کد  ۲۴ ۱۲۸صفحه
چاپ  ۳۵۰۰ ۴تومان

کد  ۲۴ ۵۵۴صفحه
چاپ  ۳۵۰۰ ۵تومان

کد  ۳۶ ۲۹۵صفحه
چاپ  ۵۰۰۰ ۷تومان
موضوع ستایش درخت

دوستان سبز ما
باز هم بازیافت
کد ۸۵۴

 ۲۴صفحه

کد  ۳۲ ۹۸۵صفحه
موضوع جانوران

آب
چاپ ۱

 ۱۵۰۰تومان

کد ۸۵۵

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

چاپ ۱

 ۴۵۰۰تومان

 ۱۵۰۰تومان

بنزین صرفهجویی و محیطزیست
کد  ۳۲ ۵۶۳صفحه
چاپ  ۲۵۰۰ ۲تومان

نبرد مایکل با پگی قاچاقچی
کد ۱۰۴۲

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

 ۵۵۰۰تومان

پارک ما
کد  ۲۴ ۵۳۷صفحه چاپ  ۳۰۰۰ ۲تومان
موضوع آموزش بازیافت در قالب داستان

کودک
م

نجات دنیا در چند ساعت

حفظ محیطزیست به روایت ال کپشت

دایناسور حافظ محیطزیست

کد  ۲۴ ۵۳۶صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۳تومان
موضوع آموزش حفظ محیط زیست
در قالب سرگرمی

کد  ۴۸ ۲۴۸صفحه
چاپ  ۳۵۰۰ ۷تومان
موضوع آموزش حفظ
محیط زیست در قالب سرگرمی

کد  ۲۴ ۱۰۳صفحه
چاپ  ۱۵۰۰ ۶تومان
موضوع آموزش حفظ محیطزیست
در قالب طنز

آب یعنی آبادانی

مادر زمین

سرود درخت

کد  ۲۴ ۱۴۶صفحه
چاپ  ۲۵۰۰ ۹تومان

کد  ۲۴ ۳۶۸صفحه چاپ  ۷۰۰ ۱تومان
موضوع ستایش طبیعت و محیط زیست

کد ۱۸۴
چاپ ۴

 ۲۴صفحه
 ۴۵۰۰تومان

زمین بیمار ما

دانای سبز
کد  ۱۱۲ ۴۵۵صفحه
چاپ  ۹۰۰۰ ۱تومان

به جنگ آلودگی هوا برویم
کد ۱۳۴۷

 ۲۴صفحه چاپ  ۵۵۰۰ ۱تومان

کد  ۲۴ ۳۵۹صفحه
چاپ  ۳۵۰۰ ۲تومان

وع ی

م

کودک

ا واد ی رسی

م ا م ای

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  ۵جلدی ،مهارتهایی همچون تفکر منطقی ،ادب کالمی ،کنجکاوی ،و مقابله با زیادهخواهی و ناتوانی در حل مس له را آموزش میدهد.

خواب بد

حرف زشت
کد ۳۰۷

 ۲۴صفحه

چاپ  ۵۵۰۰ ۵تومان

بچهدار شدن مامانخرسه
کد ۳۵۸
چاپ

 ۳۲صفحه
 ۴۰۰۰تومان

کد ۳۴۰

 ۲۴صفحه

غیبت از مدرسه
چاپ  ۳۵۰۰ ۳تومان

کد ۳۵۳

امان از کالسهای فوق برنامه
کد ۳۰۶
چاپ ۴

 ۳۶صفحه
 ۷۰۰۰تومان

راهنمای مهارتهای زندگی
خانوادهی خرسی
کد ۱۲۰۳

م

وع ی

ا یتم نکن!
کد  ۲۴ ۱۰۹۸صفحه
چاپ  ۵۵۰۰ ۳تومان

 ۲۴صفحه

چاپ  ۴۵۰۰ ۴تومان

 ۱۳۶صفحه

ا یا

چرا دعوا میکنی؟
کد ۱۰۹۹
چاپ ۳

 ۲۴صفحه
 ۵۵۰۰تومان

من میتوانم!
کد  ۲۴ ۱۱۰۰صفحه
چاپ  ۵۵۰۰ ۳تومان

چاپ  ۲۵۰۰۰ ۲تومان

گی

کودک
ما

ای

گی

م وع ی ما گا م
دورهی دبستان یکی از بهترین دورهها برای فرزندپروری است ،چرا که کودکان در این مرحله در مقایسه با دورهی پیشدبستانی ،راهنمایی
و دبیرستان به لحا 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

 ۶۰۰۰تومان

زورگویی آزارمان میدهد!
دعوا ناراحتمان میکند!
کد ۷۴۴

 ۲۸صفحه

چاپ ۱

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

 ۲۸صفحه

چاپ ۱

ما حریف عصبانیتمان میشویم!
استرس به سراغ بچهها هم میآید!
 ۶۰۰۰تومان

ما وظیفههایی داریم!
ما بچههای خوبی هستیم!

ما همه با هم فرق داریم!
هر کس یک جور است!
 ۶۰۰۰تومان

کد ۷۴۵

 ۲۸صفحه

چاپ ۱

کد ۷۴۳

 ۲۸صفحه

چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

 ۶۰۰۰تومان

کد ۷۴۶

 ۲۸صفحه

چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

کودک
م ا م ای

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

 ۲۸صفحه

چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

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

 ۲۸صفحه

چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

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

 ۲۸صفحه

همه از دروغ بدشان میآید!
ما مراقب امنیت خود هستیم!
 ۶۰۰۰تومان

چاپ ۱

ما دستهایمان را میشوییم!
ما غذاهای مفید میخوریم!

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

 ۲۸صفحه

چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

ما به دیگران احترام میگذاریم!
ما مس ول بدن خود هستیم!
کد ۷۵۳

 ۲۸صفحه

چاپ ۱

کد ۷۴۹

 ۲۸صفحه

چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

 ۶۰۰۰تومان

کد ۷۵۲

 ۲۸صفحه

چاپ ۱

 ۶۰۰۰تومان

گی

کودک
ای

ما
کا

ای و ا

گی

م وع ی ک ا

ای و ا

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  ۴۰جلدی 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 مطر 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

 ۷۰۰۰تومان

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

چاپ ۳

 ۷۰۰۰تومان

بادکنک غمگین چطور خوشحال
شد؟
کد  ۳۶ ۷۹۰صفحه

اجازه بگیریم!

چاپ ۲

 ۶۵۰۰تومان

چاپ ۲

کد  ۳۶ ۷۸۵صفحه

 ۶۵۰۰تومان

کاش حرفگوشکن بودم!
چاپ ۳

کد  ۳۶ ۷۸۸صفحه

 ۷۰۰۰تومان

ریکی دستک !
کد  ۳۶ ۷۹۱صفحه

چاپ ۳

کد  ۳۶ ۷۸۶صفحه

چاپ ۳

 ۷۰۰۰تومان

همیشه نگرانم!
کد  ۳۶ ۷۸۹صفحه

چاپ ۲

 ۶۵۰۰تومان

پاستیلهای ضد قلدری!
 ۷۰۰۰تومان

کد  ۳۶ ۷۹۲صفحه

چاپ ۳

 ۷۰۰۰تومان

کودک
م ا م ای
کا

فاصلهات را با من حفظ کن!
کد  ۳۶ ۷۹۳صفحه

چاپ ۲

 ۷۰۰۰تومان

کله نوشابهای لجش میگیرد!
کد  ۳۶ ۷۹۵صفحه

چاپ ۲

 ۶۵۰۰تومان

کاش زنده بود!
کد  ۳۶ ۸۸۶صفحه

کد  ۳۶ ۷۹۶صفحه

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

وسط حرف دیگران نپر!
چاپ ۳

 ۷۰۰۰تومان

همه چیز دربارهی دماغ
کد  ۳۶ ۹۸۴صفحه

تلفن همراه مزاحم!

گیر افتادم!

چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

کد  ۳۶ ۸۸۷صفحه

چاپ ۷۰۰۰ ۳تومان

چغلی نکن!
کد  ۳۶ ۸۸۸صفحه

چاپ ۷۰۰۰ ۳تومان

گفتم نه!

خالیبندی!
کد  ۳۶ ۱۰۲۰صفحه

کد  ۳۶ ۸۰۶صفحه

چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

چاپ ۳

 ۷۰۰۰تومان

کد  ۳۶ ۱۱۱۴صفحه

چاپ  ۷۰۰۰ ۳تومان

ای و ا

گی

کودک
ای

ما
کا

گی

ای و ا

پسر وول وولکی
کد  ۳۶ ۱۳۳۴صفحه

چنگالی که بوی بد میداد
چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

کد  ۳۶ ۱۳۳۷صفحه

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

چاپ ۱

چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

کد  ۳۶ ۱۳۸۸صفحه

چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

من که تقصیر ندارم!

چاپ ۱

کد  ۳۶ ۱۳۹۷صفحه

 ۷۰۰۰تومان

قانون برای من نیست
کد  ۳۶ ۱۴۰۲صفحه

چاپ ۱

چاپ ۱

کد  ۳۶ ۱۳۳۸صفحه

کد  ۳۶ ۱۳۸۹صفحه

چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

جوابهای دردسرساز
 ۷۰۰۰تومان

کد  ۳۶ ۱۳۹۹صفحه

ملکهی نایلونهای تقتقی
 ۷۰۰۰تومان

چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

ط مثل...

چه شغلی ،چه کفشی؟

رفتارهای سر میزی
کد  ۳۶ ۱۳۹۶صفحه

 ۷۰۰۰تومان

واقعا این را تو گفتی؟!

کد  ۳۶ ۱۴۰۵صفحه

چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

م

وع ی

کودک

کی

م ا م ای

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  ۳جلدی ،مهارتهای دوستیابی ،خودداری و رعایت حق تقدم را آموزش میدهد.

ال کی نوبتی بازی میکند
کد ۴۹۵

 ۲۴صفحه

م وع ی دا

چاپ۵

 ۵۵۰۰تومان

ال کی دوست پیدا میکند
کد  ۲۴ ۴۹۶صفحه

چاپ۵

 ۵۵۰۰تومان

وقتی ال کی عصبانی میشود
کد ۴۹۷

 ۲۴صفحه

چاپ۵

 ۵۵۰۰تومان

رس ی ا

در مجموعهی  ۴جلدی «شهر سبزیها» در قالب شخصیتهایی مثل خیار و گوجه و...
مهارتهای مهمی مثل مس ولیتپذیری ،کار گروهی ،و مقابله با استرس مطر 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
 ۵۵۰۰تومان

کد ۷۳۹

 ۳۲صفحه

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

 ۵۵۰۰تومان

جنگ قورباغهها
چاپ ۱

 ۵۵۰۰تومان

کد ۷۴۰

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

 ۵۵۰۰تومان

گی

کودک
ما

ای

گی

م وع ی د ا ی ا

اسا

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.
در مجموعهی  ۸جلدی «دربارهی احساسات» هشت احساس مهم مطر میشود که عبارتاند از نگرانی ،شادی ،حسادت ،غم ،خشم ،خجالت ،مهربانی و به خود
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

 ۵۵۰۰تومان

من حسودم
کد ۸۷۷

 ۲۴صفحه

کد ۸۸۰

 ۲۴صفحه

من نگرانم
چاپ ۱

 ۴۰۰۰تومان

من دلسوزم
چاپ ۱

 ۵۵۰۰تومان

کد ۸۷۸

 ۲۴صفحه

من عصبانیام
چاپ ۱

 ۵۵۰۰تومان

من به خود میبالم
کد ۸۷۶

 ۲۴صفحه

کد  ۲۴ ۸۸۱صفحه
چاپ  ۵۵۰۰ ۲تومان

چاپ ۱

کد ۸۷۹

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

 ۵۵۰۰تومان

من خجالتیام
 ۵۵۰۰تومان

کد ۸۸۲

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

 ۵۵۰۰تومان

م وع ی ا

کودک

اسا دا اس ی«

م ا م ای

مقابله با احساسات ناخوشایند نیازمند فرا گیری مهارتهای مقابلهای است .احساسات دایناسوری مجموعهای از داستانهاست که از
زبان دایناسورها بیان میشود .این مجموعه با طر 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
چاپ ۱

کد ۱۱۷۲

 ۷۰۰۰تومان

 ۳۶صفحه

کد ۱۱۷۴

 ۷۰۰۰تومان

ترسو زوروس

خجالتیو زوروس
 ۳۶صفحه

چاپ ۱

کد ۱۱۶۲

 ۳۶صفحه

چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

کد ۱۱۷۱

 ۳۶صفحه

چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

گی

کودک
ما

ای

گی

م وع ی ا

ای م ا

ای

گی دا اس

ا

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 منقر شود!
این مجموعهی  ۵جلدی مهارتهایی همچون دوستیابی ،رفتار سازنده ،سازگاری ،پذیرش سوگ و رعایت بهداشت را آموزش میدهد.

راهنمای ایمنی دایناسورها
کد ۱۶۳
چاپ۳

 ۲۴صفحه
 ۳۵۰۰تومان

جدایی دایناسورها

راهنمای دوستیابی دایناسورها

کد  ۲۴ ۱۶۴صفحه
چاپ ۵۵۰۰ ۳تومان

کد  ۲۴ ۱۶۵صفحه
چاپ ۳۵۰۰ ۴تومان

مرگ یک دایناسور
کد  ۲۴ ۱۶۷صفحه
چاپ ۵۵۰۰ ۳تومان

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

 ۲۴صفحه
 ۳۰۰۰تومان

کد ۱۲۰۶

 ۱۲۰صفحه

چاپ ۱

 ۲۰۰۰۰تومان

م وع ی دا ب

کودک

می م

م ا م ای

در مجموعهی «دارم بزرگ میشم» کودک در قالب بازی و فعالیتهای سرگرم ک نده 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

چاپ ۱

 ۴۵۰۰تومان

کد ۷۱۱

 ۲۸صفحه

چاپ ۲

ما از سیگار بدمان میآید!
ما با خطرهای سرب آشنا میشویم!
 ۶۰۰۰تومان

کد ۷۱۲

 ۴۰صفحه

چاپ ۱

 ۴۵۰۰تومان

احساسهای ما!
دعواهای ما!
کد ۷۱۳

 ۲۸صفحه

چاپ ۲

 ۶۰۰۰تومان

م وع ی ر ی
ترس یکی از رایجترین احساسات در دورهی کودکی است .این مجموعهی  ۳جلدی،
آ گاهی یافتن به ترس و از آن مهمتر رفتار صحیح در اینگونه موقعیتها را مطر میکند.

ترس فرفری از گم شدن مامانش
کد ۴۶۲

 ۳۲صفحه

چاپ۲

 ۲۵۰۰تومان

ترس فرفری از صدای بلند
کد ۴۶۳

 ۳۲صفحه

چاپ۳

 ۳۰۰۰تومان

ترس فرفری از چیزهای جدید
کد ۴۶۴

 ۳۲صفحه

چاپ۲

 ۲۵۰۰تومان

گی

کودک
ما

ای

گی

گی

م وع ی دا

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  ۶جلدی «آداب زندگی»مهارتهایی همچون موقعیتشناسی و ادب رفتاری را آموزش میدهد.

وقتی بازی می کنیم
کد  ۲۴ ۳۸۷صفحه

چاپ ۱

وقتی به کتابخانه میرویم
 ۳۵۰۰تومان

وقتی به ناهارخوری میرویم
کد  ۲۴ ۱۱۵۸صفحه

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

کد  ۲۴ ۱۰۱۹صفحه

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

وقتی بیرون میرویم
کد  ۲۴ ۹۵۲صفحه

چاپ ۱

وقتی غذا میخوریم
کد  ۲۴ ۹۵۱صفحه

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

وقتی تلفن میزنیم
 ۵۰۰۰تومان

کد  ۲۴ ۱۰۱۸صفحه

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

وقتی به خانه دوستمان میرویم
کد  ۲۴ ۱۱۲۵صفحه

چاپ ۱

 ۵۵۰۰تومان

م وع ی ما را ای د

خرگوشک خودت را کنترل کن!
کد ۱۱۹۳

 ۳۲صفحه

چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان

خرگوشک گاهی بگو نه!
کد ۱۱۹۶

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

کودک

ای«

م ا م ای

با دیگران کنار بیا!
کد ۱۱۹۴

 ۳۲صفحه

خرگوشک نترس!

چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان

خرگوشک هول نزن!
کد ۱۱۹۷

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

خرگوشک به هر قیمتی برنده نشو!
 ۵۰۰۰تومان

خرگوش بازیگوش
خرگوشک دیگر دروغ نگو!
کد ۱۱۹۹

 ۳۲صفحه

چاپ ۲

 ۵۰۰۰تومان

کد ۴۶۶

 ۳۲صفحه

چاپ ۲

کد ۱۱۹۵

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

 ۳۰۰۰تومان

کد ۱۱۹۸

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

گی

کودک
ما

ای

گی

سارا به دندانپزشکی میرود

خواهر کوچولوی سارا

کد  ۳۲ ۵۲۶صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان

کد  ۳۲ ۵۲۵صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان

بدجنسیه!
کد  ۷۲ ۳۹۶صفحه چاپ  ۱۵۰۰ ۲تومان

خطرنا که!
کد  ۳۶ ۳۹۷صفحه چاپ  ۱۵۰۰ ۴تومان

حسن در خانه

حسن در مدرسه

کد  ۳۲ ۴۴۵صفحه
چاپ  ۴۵۰۰ ۲تومان

کد  ۳۲ ۴۴۴صفحه
چاپ  ۴۵۰۰ ۲تومان

م

وع ی

لی

کودک

ال

م ا م ای

مجموعــهی «خیلــی چیزهــا بلــدم» بــه زبــان ســاده همــراه بــا تصاویــر گویــا به کــودکان آمــوزش میدهد کــه در موقعیتهای متفــاوت خوب
رفتــار کننــد .ایــن مجموعــه میتوانــد در آمــوزش مهارتهــای گونا گــون بــه کودکانــی کــه اختــالل اوتیســم دارند نیز مفید باشــد.

الزم باشد میپرسم
کمک میگیرم ،کمک میکنم

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

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

س ال و جواب
سالم و خداحاف ی
کد ۱۱۰۷

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

در رستوران
در سینما
 ۵۰۰۰تومان

حرف زدن از مدرسه
کنار آمدن با تغییرات
کد ۱۱۱۰

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

کد ۱۱۰۵

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

 ۵۰۰۰تومان

کد ۱۱۰۸

 ۲۴صفحه

بازی میکنم
گاهی میبرم گاهی میبازم
کد ۱۱۰۶

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

میروم مدرسه
میروم بخوابم
چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

کد ۱۱۰۹

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

گی

کودک
ما

ای

گی

م وع ی ما را ای مو

کو و و

مجموعــهی مــوش کوچولــو ،مجموعــهای  ۴جلــدی اســت کــه در آن بــا توجــه بــه داســتانهای کهــن ایرانــی برگرفتــه از گلســتان ســعدی
مضامیــن مهارتهــای زندگــی از طریــق آمــوزش غیرمســتقیم بــا زبانــی کودکانــه بــرای گــروه ســنی الــف و ب ،روایــت میشــود ،مضامینــی
همچــون کنتــرل خشــم ،تفکــر خــالق ،تفکــر نقــاد ،همــکاری و همدلــی در ایــن داســتانها اصلیتریــن آمــوزه هــا را تشــکیل میدهد.یکــی از
اهمیتهــای ایــن مجموعــه عــالوه بــر آمــوزش مهارتهــای زندگــی ،آشــنایی کــودکان بــا داســتانها و روایــات کهــن ادبــی و ایرانــی اســت.

روزیکهموشکوچولو بهدنیا آمد

موشکوچولو سوار کشتی میشود

موش کوچولو به قصر شیر میرود

موش کوچولو دندان پزشک میشود

نویسنده مژگان کلهر
تصویرگران افروز قلیزاده و آرزو قلیزاده

نویسنده مژگان کلهر
تصویرگران افروز قلیزاده و آرزو قلیزاده

نویسنده مژگان کلهر
تصویرگران افروز قلیزاده و آرزو قلیزاده

نویسنده مژگان کلهر
تصویرگران افروز قلیزاده و آرزو قلیزاده

 ۶۰۰۰تومان

 ۶۰۰۰تومان

 ۶۰۰۰تومان

 ۶۰۰۰تومان

کد ۱۲۳۲

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

کد ۱۲۳۳

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

کد ۱۲۳۴

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

کد ۱۲۳۵

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

م وع ی ما را ای ان«
مجموعهی چهار جلدی ماجراهای پویان به زندگی پسربچهای به همین نام میپردازد ،پویان با ورود به مدرسه با مسائل و مشکالتی
روبهرو میشود که باید آنها را از طریق مهارتهایی مانند خودآ گاهی ،کار گروهی ،مقاومت در برابر فشار همساالن و تحمل تمسخر
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 ممنو

ماسک کاغذی

کد  ۲۴ ۱۱۴۵صفحه چاپ  ۶۰۰۰ ۱تومان

کد  ۲۴ ۱۲۷۳صفحه چاپ  ۶۰۰۰ ۱تومان

کد  ۲۴ ۱۲۷۱صفحه چاپ  ۶۰۰۰ ۱تومان

کد  ۲۴ ۱۲۷۲صفحه چاپ  ۶۰۰۰ ۱تومان

نویسنده بدری مشهدی
تصویرگر محبوبه یزدانی

نویسنده بدری مشهدی
تصویرگر محبوبه یزدانی

نویسنده بدری مشهدی
تصویرگر محبوبه یزدانی

نویسنده بدری مشهدی
تصویرگر محبوبه یزدانی

کودک

م وع ی امان ا دس

م ا م ای

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

امان از دست زورگوها

امان از دست مشق شب

امان از دست امتحان

کد  ۸۰ ۱۹۸صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۴تومان

کد  ۶۴ ۱۹۷صفحه
چاپ  ۳۰۰۰ ۵تومان

کد  ۸۰ ۲۰۰صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۶تومان

امان از دست نگرانی

امان از دست دار و دستههای مدرسه

کد  ۹۶ ۱۹۹صفحه
چاپ  ۶۰۰۰ ۵تومان

کد  ۹۶ ۲۰۱صفحه
چاپ  ۳۵۰۰ ۳تومان

گی

کودک
ما

ای

گی

از دکتر میترسی؟
کد  ۳۶ ۱۱۲۰صفحه

چاپ ۱

این کار را خوب بلدم
کد  ۳۶ ۱۱۲۱صفحه

 ۷۰۰۰تومان

چاپ ۱

تازه وارد
 ۷۰۰۰تومان

کد ۱۰۱۱

 ۳۶صفحه

کد  ۳۶ ۱۱۲۲صفحه

چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

خوبه بگویی ببخشید

اینقدر نا امید نباش!
چاپ ۱

بد بیاری!

 ۶۵۰۰تومان

کد ۱۱۶۶

 ۳۶صفحه

چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

کد  ۳۶ ۱۱۲۳صفحه

چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

کودک
م ا م ای

یک روز خوب میآید!

خانم آالی شلخته

نویسنده آنیتا یارمحمدی
تصویرگر محبوبه یزدانی
کد  ۲۴ ۱۰۶۲صفحه

چاپ ۱

کد  ۳۲ ۱۱۰۲صفحه

 ۷۰۰۰تومان

گاو اخمالو تمرکز میکند
کد  ۳۲ ۱۰۱۴صفحه

چاپ ۱

 ۵۵۰۰تومان

کد  ۳۶ ۱۱۱۷صفحه

چاپ ۱

 ۲۵۰۰تومان

 ۶۰۰۰تومان

کاش من یک گاو بودم!
کد  ۳۶ ۵۴۹صفحه چاپ ۱
موضوع مقابله با خود کمبینی

چاپ ۱

اتفاق بد برای همه پیش میآید

 ۵۰۰۰تومان

دختری با موهای وزوزی
کد  ۳۶ ۱۱۲۸صفحه
موضوع جرئتورزی

چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

گاو اخمالو دلسوز میشود
کد  ۳۲ ۱۰۱۵صفحه

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

امیلی و گلهای پرندهی بن
کد  ۳۶ ۱۱۰۱صفحه
موضوع پذیرش سوگ

چاپ ۱

 ۶۵۰۰تومان

تو یک کارآ گاه واقعی هستی
کد  ۶۴ ۶۸۴صفحه
موضوع ارتباط م ر

چاپ ۱

 ۹۰۰۰تومان

گی

کودک
ما

ای

گی

زرشک خالیبند

لذت بخشش

کد  ۲۴ ۳۱۳صفحه
چاپ ۳۵۰۰ ۳تومان

کد  ۳۲ ۳۶۹صفحه

تقصیر من بود!

نازک نارنجی

کد  ۲۴ ۴۳۱صفحه
چاپ ۴۰۰۰ ۴تومان

کد  ۳۶ ۴۰۷صفحه

من بیش فعالم
چاپ۳

 ۴۵۰۰تومان

کد  ۳۲ ۴۷۵صفحه
چاپ  ۳۰۰۰ ۳تومان
موضوع مراقبت از خود

بچهها کمک کنید!
چاپ۳

 ۲۵۰۰تومان

مغز تو معرکه است

همینه که هست
در خیابان
کد  ۴۰ ۳۲۹صفحه
چاپ  ۵۰۰۰ ۵تومان

کد ۱۱۷۷

 ۳۶صفحه

کد  ۷۶ ۲۴۶صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۳تومان

چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

کد ۱۱۷۸

 ۳۶صفحه

چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

کودک
م ا م ای

وقتی تو خوشحالی

همه مرا دوست دارند

امان از دست عصبانیت

کد  ۳۲ ۴۷۷صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۳تومان

کد  ۳۲ ۴۴۱صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۳تومان

کد  ۲۴ ۴۴۸صفحه
چاپ ۳۵۰۰ ۳تومان

کی بود ،کی بود ،من نبودم!

من نبودم ،دندونم بود!

دایناسور عینکی

کد  ۳۲ ۴۶۱صفحه
چاپ  ۵۰۰۰ ۴تومان

کد  ۳۴ ۴۴۰صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۳تومان

کد  ۲۴ ۳۱۰صفحه
چاپ ۳۵۰۰ ۲تومان

پروانه تو را میشناسم

پسرک تنها

امان از بیحوصلگی

کد ۱۱۲۴

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

۵۰۰۰تومان

کد ۴۴۹

 ۲۶صفحه

چاپ ۲

 ۲۵۰۰تومان

کد  ۳۲ ۴۲۸صفحه
چاپ ۳۰۰۰ ۳تومان

گی

کودک
ما

ای

گی

ایمنی در خیابان

مواظب باشیم!

من بین یرم

کد  ۲۴ ۲۵۷صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۷تومان

کد  ۲۵ ۲۶۲صفحه
چاپ  ۱۵۰۰ ۳تومان

کد  ۲۴ ۲۵۸صفحه
چاپ  ۲۰۰۰ ۳تومان

مواظب غریبهها باشید!

خشونت هرگز!

کنار آمدن با طالق

کد  ۲۴ ۲۵۲صفحه
چاپ  ۱۵۰۰ ۳تومان

کد  ۲۴ ۲۵۳صفحه
چاپ  ۱۵۰۰ ۲تومان

سیگار

سالمت و ورزش

کد ۲۶۳

 ۲۴صفحه

چاپ ۲۵۰۰ ۵تومان

آتشسوزی و ایمنی
کد ۲۵۴
چاپ ۷

 ۲۴صفحه
 ۲۰۰۰تومان

کد  ۲۴ ۲۵۶صفحه

چاپ ۱۵۰۰ ۳تومان

کد  ۲۴ ۲۵۵صفحه
چاپ  ۱۵۰۰ ۲تومان

کودک
م ا م ای

سالمت باشید!
کد ۳۸۶

 ۳۲صفحه

دیدار با احساسات
چاپ  ۴۰۰۰ ۴تومان

بچهفیل خوشتیپ
کد ۴۷۳

 ۴۸صفحه

چاپ ۲۵۰۰ ۲تومان

بچه ها مواظب باشید
کد ۴۱۳
چاپ ۲

 ۱۱۶صفحه
 ۱۲۰۰۰تومان

کد ۱۱۶۸

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

اژدها را به عصرانه دعوت نکن
 ۷۰۰۰تومان

کد ۹۷۱

 ۳۲صفحه

چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان

از همه بدم میآید

رئیس زمین بازی

کد  ۲۴ ۴۲۱صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۳تومان

کد  ۳۲ ۹۳۲صفحه
چاپ  ۴۵۰۰ ۱تومان

دورا به دکتر میرود

مدرسه چه خوبه

کد  ۳۶ ۶۸۳صفحه
چاپ  ۴۵۰۰ ۳تومان

کد  ۳۶ ۴۷۴صفحه
چاپ  ۶۵۰۰ ۳تومان

گی

کودک
ما

ای

گی

چه چیزی خرسی را خوشحال
میکند؟
کد  ۲۴ ۹۶۹صفحه

چاپ ۱

 ۴۰۰۰تومان

قابل اعتماد باشید
کد  ۲۴ ۳۸۸صفحه

چاپ ۳

 ۵۵۰۰تومان

فرانکلین فراموش می کند
کد  ۳۲ ۱۰۱۶صفحه

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

قول واقعی!

جر ت داشته باش!

کد  ۲۴ ۸۲۰صفحه
چاپ  ۵۵۰۰ ۳تومان

کد  ۳۶ ۹۷۰صفحه
چاپ  ۷۰۰۰ ۳تومان

زبان برای رنجاندن نیست

جغد پرچونه

کد  ۳۲ ۱۱۶۷صفحه

چاپ ۱

 ۴۵۰۰تومان

سوپت را هورت نکش

فرانکلین میبخشد
کد  ۳۲ ۱۰۱۷صفحه

چاپ ۱

کد  ۳۲ ۱۱۷۵صفحه

چاپ ۱

 ۵۵۰۰تومان

 ۵۰۰۰تومان

کد  ۲۴ ۴۳۹صفحه

چاپ  ۳۵۰۰ ۲تومان

کودک
م ا م ای

بهداشت روان کودکان

بهداشت دهان و دندان

آشنایی با شغل ها

کد  ۲۴ ۲۶۰صفحه
چاپ  ۲۰۰۰ ۳تومان

کد  ۲۴ ۲۶۱صفحه
چاپ ۳۰۰۰ ۶تومان

کد  ۷۲ ۲۴۱صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان

پسرک شجاع

چرا بترسم

کد  ۳۶ ۴۶۰صفحه
چاپ  ۲۵۰۰ ۳تومان

کد  ۳۶ ۴۵۷صفحه
چاپ  ۳۵۰۰ ۴تومان

کد  ۳۶ ۴۵۶صفحه

اندوه و نگرانی

شغلها

دانش آموز نمونه

کد  ۲۴ ۲۵۹صفحه
چاپ  ۵۰۰ ۲تومان

کد  ۲۴ ۲۶۴صفحه
چاپ  ۱۵۰۰ ۲تومان

کد  ۱۸ ۲۶۵صفحه
چاپ ۲۰۰۰ ۵تومان

چرا خوشحال نباشم
چاپ  ۲۵۰۰ ۳تومان

گی

کودک
ما

ای

گی

ابرها و ساعتها

از ما کارونیهای خجالتی
تا تخممرغهای هیجان زده
کد ۱۱۶۱

چاپ ۱

 ۴۸صفحه

کد  ۳۲ ۹۷۲صفحه چاپ  ۴۰۰۰ ۱تومان
موضوع دربارهی بیاختیاری ادرار و مدفو

 ۶۰۰۰تومان

کاش تنها نبودم
کد  ۳۲ ۴۸۰صفحه

چاپ  ۳۰۰۰ ۲تومان

چاپ ۱

کد  ۳۲ ۸۷۱صفحه

مرا مسخره نکن!

پس من چی؟

کد  ۲۴ ۴۴۶صفحه
چاپ  ۲۵۰۰ ۲تومان

کد  ۴۰ ۴۸۸صفحه
چاپ ۱۰۰۰ ۱تومان
موضوع دربارهی طالق

به خاطر دسر شکالتی
کد  ۴۰ ۹۷۳صفحه
موضوع د ربارهی طالق

من دیگر نمی ترسم

دختری که هیچ وقت اشتباه نمیکرد
 ۶۵۰۰تومان

کد  ۳۲ ۴۳۸صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان

چاپ ۲

 ۵۰۰۰تومان

