انتشارات فنی ایران در یک نگاه
تأسیس 136٠
ٔ
ٔ
برگزیده  4دوره جشنواره رشد
ناشر
ٔ
ٔ
برنده جایزه ملی محیطزیست ایران

ٔ
ٔ
جایزه ناشر برتر زیستمحیطی
برنده
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

40

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

3

کتابهای آموزشی تولد تا سه سالگی ،زیر نظر سازمان بهزیستی کشور
ٔ
ٔ
این مجموعه برنامه ملی تحول یکپارچه کودک از تولد تا سه سالگی است که نگاهی کلگرا
و یکپارچه به تحول انسان دارد و در کنار توجه به ابعاد مختلف جسمانی ،شناختی ،زبانی
ٔ
و عاطفی به ارائه مجموعهای از ابزارهای سنجش و معرفی فعالیتها و بازیهای آموزشی
هدفمند پرداخته است .هدف اصلی در این مجموعه فراهم آوردن تجربیاتی است که
ٔ
منجر به تحول قابلیتهای یکپارچه کودک مانند هیجانات ،ایجاد صمیمیت با والدین و
ٔ
انسانها ،ارتباط و مبادله افکار و احساسات ،تفکر و حل مسئله شود.

نویسنده :سید امیر امینیزدی
قطع :رحلی

برنامۀ آموزشی تحول یکپارچۀ کودک شیرخوار

برنامۀ آموزشی تحول یکپارچۀ کودک نوپا

۹۰۷

کتاب کار والدین ،مربیان و درمانگران

کتاب کار والدین ،مربیان و درمانگران

موضوع :مهارتهای حرکتی در نوزادان/
آزمونهای رشد نوزاد
 96صفحه
قیمت 35000 :تومان

مجموعه کتابهای پیش از دبستان

مجموعه کتابهای پیش از دبستان

مربیان

مربیان
 .1روشهای یاددهی_ یادگیری مبتنی بر رویكرد رشدمحور
 .2طرحهای كار مربی (جلد )1
 .3طرحهای كار مربی (جلد)2
 .4طرحهای كار مربی (جلد)3
 .5طرحهای كار مربی (جلد)4
 . 6طرحهای كار مربی (جلد)5
ٔ
ٔ
 .۷برنامه جامع آموزشی تحول یكپارچه كودک
(شیرخوارگی و نوپایی)
ٔ
ٔ
 .۸برنامه آموزشی تحول یكپارچه كودک شیرخوار
ٔ
ٔ
 .۹برنامه آموزشی تحول یكپارچه كودک نوپا

پروفسور سید امیر امین یزدی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 .1روشهای یاددهی_ یادگیری مبتنی بر رویكرد رشدمحور
 .2طرحهای كار مربی (جلد )1
 .3طرحهای كار مربی (جلد)2
 .4طرحهای كار مربی (جلد)3
 .5طرحهای كار مربی (جلد)4
 . 6طرحهای كار مربی (جلد)5
ٔ
ٔ
 .۷برنامه جامع آموزشی تحول یكپارچه كودک
(شیرخوارگی و نوپایی)
ٔ
ٔ
 .۸برنامه آموزشی تحول یكپارچه كودک شیرخوار
ٔ
ٔ
 .۹برنامه آموزشی تحول یكپارچه كودک نوپا

 .۱رنگ
 .۲ریاضی 1 :1و2و( 3گروه سنی 3تا  4سال)
 .۳ریاضی1 :2و2و( 3گروه سنی 3تا  4سال)
 .4ریاضی :3این پنج انگشت (گروه سنی 4تا  5سال)
 .5ریاضی( 4گروه سنی  5تا  6سال)
 .6علوم  :1گیاهان و جانوران (گروه سنی 3تا  4سال)
 .۷علوم :2انسان (گروه سنی 3تا  4سال)
 .۸علوم :3علوم فیزیكی (گروه سنی 4تا  5سال)
 .۹علوم :4زمین و فضا (گروه سنی 4تا  5سال)
 .۱۰علوم ( 5گروه سنی  5تا  6سال)
 .۱۱زبانآموزی پیشدبستانی (گروه سنی 5تا 6سال)
 .۱۲آمادگی برای نوشتن (گروه سنی  5تا  6سال)
 .۱۳مهارتهای دستورزی (گروه سنی  4تا  5سال)

نردبانآبی

35000
تومان

ـ ـ پیش از دبستان ـ ـ

پروفسور سید امیر امین یزدی

کودکان

کودکان

 .۱رنگ
 .۲ریاضی 1 :1و2و( 3گروه سنی 3تا  4سال)
 .۳ریاضی1 :2و2و( 3گروه سنی 3تا  4سال)
 .4ریاضی :3این پنج انگشت (گروه سنی 4تا  5سال)
 .5ریاضی( 4گروه سنی  5تا  6سال)
 .6علوم  :1گیاهان و جانوران (گروه سنی 3تا  4سال)
 .۷علوم :2انسان (گروه سنی 3تا  4سال)
 .۸علوم :3علوم فیزیكی (گروه سنی 4تا  5سال)
 .۹علوم :4زمین و فضا (گروه سنی 4تا  5سال)
 .۱۰علوم ( 5گروه سنی  5تا  6سال)
 .۱۱زبانآموزی پیشدبستانی (گروه سنی 5تا 6سال)
 .۱۲آمادگی برای نوشتن (گروه سنی  5تا  6سال)
 .۱۳مهارتهای دستورزی (گروه سنی  4تا  5سال)

نردبانآبی

۹۰۷

ـ ـ پیش از دبستان ـ ـ

35000
تومان

۹۰۸

پروفسور سید امیر امین یزدی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع :مهارتهای حرکتی در کودکان
 96صفحه
قیمت 35000 :تومان

۹۰8

کاغذ این کتاب از
جنگلهایپایدار
تهیه شده است.

کاغذ این کتاب از
جنگلهایپایدار
تهیه شده است.

برنامۀجامع آموزشی تحول یکپارچۀ کودک
شیرخوارگی و نوپایی

۹۰۹

مبانی و روشهای سنجش و آموزش

مجموعه کتابهای پیش از دبستان
مربیان
 .1روشهای یاددهی_ یادگیری مبتنی بر رویكرد رشدمحور
 .2طرحهای كار مربی (جلد )1
 .3طرحهای كار مربی (جلد)2
 .4طرحهای كار مربی (جلد)3
 .5طرحهای كار مربی (جلد)4
 . 6طرحهای كار مربی (جلد )5
ٔ
ٔ
 .۷برنامه جامع آموزشی تحول یكپارچه كودک
(شیرخوارگی و نوپایی)
ٔ
ٔ
 .۸برنامه آموزشی تحول یكپارچه كودک شیرخوار
ٔ
ٔ
 .9برنامه آموزشی تحول یكپارچه كودک نوپا

پروفسور سید امیر امین یزدی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع :مهارتهای حرکتی در کودکان
 156صفحه
قیمت 59000 :تومان

کودکان

نردبانآبی

59000
تومان

ـ ـ پیش از دبستان ـ ـ

پروفسور سید امیر امین یزدی

 .۱رنگ
 .۲ریاضی 1 :1و2و( 3گروه سنی 3تا  4سال)
 .۳ریاضی1 :2و2و( 3گروه سنی 3تا  4سال)
 .4ریاضی :3این پنج انگشت (گروه سنی 4تا  5سال)
 .5ریاضی( 4گروه سنی  5تا  6سال)
 .6علوم  :1گیاهان و جانوران (گروه سنی 3تا  4سال)
 .۷علوم :2انسان (گروه سنی 3تا  4سال)
 .۸علوم :3علوم فیزیكی (گروه سنی 4تا  5سال)
 .9علوم :4زمین و فضا (گروه سنی 4تا  5سال)
 .۱۰علوم ( 5گروه سنی  5تا  6سال)
 .۱۱زبانآموزی پیشدبستانی (گروه سنی 5تا 6سال)
 .۱۲آمادگی برای نوشتن (گروه سنی  5تا  6سال)
 .۱۳مهارتهای دستورزی (گروه سنی  4تا  5سال)

۹۰۹

کاغذ این کتاب از
جنگلهای پایدار
تهیه شده است.

مجموعه «کتابهای کار پیش از دبستان»
نویسنده :زهرا سادات یاسینی ،صنم خوشعاطفه
قطع :رحلی

مهارتهای دستورزی
تصویرگر :عرفان ستاری جاوید
موضوع :آموزش پیشدبستانی
 ۴۰صفحه
قیمت 18000 :تومان

4

کتاب مهارتهای دستورزی در راستای تقویت ماهیچههای کوچک انگشتان
دست کودکان  4تا  6سال تألیف شده است .فعالیتهای کتاب شامل کار با قیچی،
ٔ
تا کردن ،ماز ،نقاشی ،وصل کردن و تمرینهای اولیه نوشتن و ...است .در جلد اول
تمرینهای پایه و در جلد دوم تمرینهای پیشرفته گنجانده شده است.

۱۰۵۰

آمادگی برای نوشتن
تصویرگر :زهره پرهیزکاری
موضوع :آموزش پیشدبستانی
 ۴۰صفحه
قیمت 18000 :تومان

۱۴۱۲

جورچینهای آموزشی

اولین واژههای انگلیسی

1592

اعداد و شمارش انگلیسی
قطع :۶× ۱۶سم.
 10پازل ( 30قطعه)
جورچین

قطع :۹× ۱۴سم.
 10پازل ( 20قطعه)
جورچین

الفبای انگلیسی

1593

شغل تو چیه؟

1111
قطع ۱۷×۷ :سم.
۱۴ پازل ( ۴۲قطعه)
جورچین

1778
قطع :۹× ۱۴سم.
 10پازل ( 20قطعه)
جورچین

قطع :  ۱۷×۷سم .
۱۴ پازل ( ۴۲قطعه)
جورچین

جمع ساده

1846

تفریق ساده

1112
قطع ۱۷×۷ :سم.
۱۴ پازل ( ۴۲قطعه)
جورچین

5

احساسات ما 24 :عدد کارت

825
پدیدآور :تاد پار
قطع15×15 :
 ۲۴کارت

با استفاده از این کارتهای تمام رنگی کودک میتواند از طریق بازی و فعالیت
ٔ
زمینه شناخت  ۲۴احساس متنوع و ٔ
نحوه بیان و مدیریت آنها توانمندی
در
بیشتری پیدا کند.

احساسات خوراکیها
ایده و اجرا :سا کستون فرایمن ،یوست الفرز
شاعر :اسداهلل شعبانی
قطع :خشتی

چه حس و حالی داری؟
موضوع :هیجانها /میوهها
 36صفحه
قیمت 20000 :تومان
شعر

6

با این کتابها میتوان مفاهیم پایه ریاضی و شناخت احساسات را از طریق
تصاویر خالقانه و شعرهای شیرین به کودکان آموخت.

1688

با میوهها و سبزیهای رنگی ،یاد میگیری ،میخندی
موضوع :هیجانها /رنگها/
متضادها /میوهها  /سبزیها
 36صفحه
قیمت 20000 :تومان
شعر

1687

مجموعه کومن
مهارتهای تفکر ریاضی

با استدالل قیاسی کودک میتواند شباهتها و تفاوتها را تشخیص دهد و
سپس بر اساس آن موضوعات را طبقهبندی کند.
تفکر منطقی این فرصت را فراهم میآورد که مهارتهای تفکر کودک از طریق
انجام فعالیتهایی مانند مقایسه کردن ،تشخیص واقعی از غیرواقعی و تجزیه و
تحلیل الگوها پرورش یابد.
ادراک دیداری-فضایی این فرصت را فراهم میآورد که مهارتهایی مانند
بررسی فضایی و تجسم اشیا از زوایای متعدد ،در کودک پرورش یابد.

قطع :رحلی
موضوع :آموزش پیش دبستانی/فعالیتهای فوق برنامه /سرگرمی

تفکر منطقی 1
برای خردساالن

 4سال به باال

گروه مؤلفان کومُ ن

مترجم:

جاللالدین محمدی

1822
مترجم :جاللالدین محمدی
 36صفحه
قیمت 22000 :تومان

برای خردساالن

 4سال به باال

گروه مؤلفان کومُ ن

استدالل قیاسی 1
برای خردساالن

 4سال به باال

گروه مؤلفان کومُ ن

جاللالدین محمدی

1596

مترجم :جاللالدین محمدی
 36صفحه
قیمت 22000 :تومان

برای خردساالن

گروه مؤلفان کومُ ن

برای خردساالن

گروه مؤلفان کومُ ن

مترجم:

بخش ترجمۀ نردبان

1597

مترجم :بخش ترجمه نردبان
 36صفحه
قیمت 22000 :تومان

هدف اصلی این کتاب پرورش مهارتهای تفکر کودک از طریق فعالیتهایی
مانند تطابق تصویرها و تشخیص شباهتها و تفاوتهاست.

ادراک دیداری-فضایی 1
 4سال به باال

استدالل قیاسی 2
 4سال به باال

هدف اصلی این کتاب پرورش مهارتهای تفکر کودک از طریق فعالیتهایی
مانند تطابق تصویرها و تشخیص شباهتها و تفاوتهاست.

مترجم :جاللالدین محمدی

مترجم:

بخش ترجمۀ نردبان

مترجم :بخش ترجمه نردبان
 36صفحه
قیمت 22000 :تومان

هدف اصلی این کتاب پرورش مهارتهای تفکر کودک از طریق فعالیتهایی
مانند مقایسه ،تشخیص الگوها و استدالل است.

هدف اصلی این کتاب پرورش مهارتهای تفکر کودک از طریق فعالیتهایی
مانند مقایسه ،تشخیص الگوها و استدالل است.

مترجم:

تفکر منطقی 2

1823

1707

مترجم :جاللالدین محمدی
 36صفحه
قیمت 22000 :تومان

ادراک دیداری-فضایی 2
برای خردساالن

 4سال به باال

گروه مؤلفان کومُ ن
مترجم :بخش ترجمۀ نردبان

هدف اصلی این کتاب پرورش مهارتهای تفکر کودک از طریق فعالیتهایی
مانند دنبال کردن مسیرها ،ماز ،رنگآمیزی و جور کردن جورچینهاست.

1708

مترجم :بخش ترجمه نردبان
 36صفحه
قیمت 22000 :تومان

هدف اصلی این کتاب پرورش مهارتهای تفکر کودک از طریق فعالیتهایی
مانند دنبال کردن مسیرها ،ماز ،رنگآمیزی و جور کردن جورچینهاست.

علوم
مترجم :مژگان کرمی
قطع :رحلی
موضوع :آموزش پیش دبستانی/فعالیتهای فوق برنامه /سرگرم 
ی

علوم 1

در این کتاب کودک با انجام فعالیتهای هدفمند مانند بریدن ،چسباندن و
رنگآمیزی با مفاهیم ساده علوم زیستی و فیزیکی ،علوم زمینشناسی و نجوم آشنا
میشود.

1685
 ۳۲صفحه
قیمت 18000 :تومان

علوم 2

1686
 ۳۲صفحه
قیمت 15000 :تومان

7

دالیبازی /کتابهای مقوایی (بوردبوک)
ٔ
ترجمه منظوم :زهرا موسوی
قطع :خشتی کوچک
موضوع :کتابهای اسباببازی و متحرک

دالی یه باغ وحش ناز

دالی بازی تا سن  3سالگی برای کودکان جذاب است زیرا در این ٔ
دوره سنی تداوم
و پایداری شیء ایجاد میشود ،این بازی تنها به عنوان یک سرگرمی برای کودکان
محسوب نمیشود و کودکان از طریق این بازی یاد میگیرند که اشیایی که در اطراف
آنها هست هر چند که در دید آنها نباشد ،وجود دارند و دالی بازی کمک بسزایی
به رشد شناختی کودک میکند.
این مجموعه کتابهای تعاملی با استفاده از دالیبازی واژگان جدید را همراه با شعر
به کودکان زیر  3سال آموزش میدهد و برای زبانآموزی کودکان بسیار مناسباند.

1677

بزرگ بشم چی میشم ،ناز نازی کی میشم؟ 1678
 20صفحه
قیمت 35000 :تومان

 20صفحه
قیمت 35000 :تومان

دالی چی؟ دالی کی؟
 20صفحه
قیمت 35000 :تومان

8

1679

بچه من چه شکلیه؟

1680
 20صفحه
قیمت 35000 :تومان

کتابهای مقوایی (بوردبوک)
ُ
نویسنده و تصویرگر :تارو گمی
برگردان به شعر :زهرا موسوی
قطع :خشتی کوچک
موضوع :کتابهای اسباببازی و متحرک

دمش داره میجنبه!

1785

 12صفحه
قیمت 22000 :تومان

 12صفحه
قیمت 22000 :تومان

وای چه لباس نازی!

اگه گفتی من کیام؟

1786

1787

اگر که خوب بگردی!...

1788

 12صفحه
قیمت 22000 :تومان

 12صفحه
قیمت 22000 :تومان

پانی کوچولو /کتابهای مقوایی
برگردان به شعر :افسانه شعباننژاد
قطع :خشتی کوچک

بغل رو دوست داره پانی!

۱۶۶۶

 ۱۲صفحه
قیمت 18000 :تومان

 ۱۲صفحه
قیمت 18000 :تومان

الال رو دوست داره پانی!
 ۱۲صفحه
قیمت 18000 :تومان

گلها رو دوست داره پانی!

۱۶۶۷

۱۶۶۸

دریا رو دوست داره پانی!

۱۶۶۹

 ۱۲صفحه
قیمت 18000 :تومان

9

جهان واقعیت افزوده
ٔ
ٔ
با واقعیت افزوده ( Augmented Reality (ARمیتوانید سفری شگفتانگیز و واقعی را تجربه کنید! فقط کافی است برنامه رایگان آن را در دستگاه خود بارگذاری و برای یک تجربه
باورنکردنی کتاب را مطالعه کنید.

سفر واقعی به عصر دایناسورها

830

مترجم :نوید کریمزاده
قطع :خشتی
گروه سنی13 ،12 ،11 :
 32صفحه
قیمت ۲۰۰۰۰ :تومان

مترجم :نیما سالمیان
قطع :خشتی
گروه سنی13 ،12 ،11 :
 32صفحه
قیمت ۲۰۰۰۰ :تومان

سفر واقعی به دنیای ژوراسیک

1373

1375

مترجم :نوید کریمزاده
قطع :خشتی
گروه سنی13 ،12 ،11 :
 32صفحه
قیمت ۲۰۰۰۰ :تومان

بچسبان و بیاموز
حیوانات وحشی
٢

10

1541
مترجم :نیما سالمیان
قطع :رحلی
 ۱۶صفحه
قیمت 19000 :تومان

سفر واقعی به مرزهای دانش
مترجم :نوید کریمزاده
قطع :خشتی
گروه سنی13 ،12 ،11 :
 32صفحه
قیمت ۲۰۰۰۰ :تومان

مترجم :نوید کریمزاده
قطع :خشتی
گروه سنی13 ،12 ،11 :
 32صفحه
قیمت ۲۰۰۰۰ :تومان

سفر واقعی به دل توفان

سفر واقعی به منظومهی شمسی

831

1374

کارتهای مهارت زندگی
حدس بزن
چه میپرسند؟ چه فکر میکنند؟

1738

قطع ۱۰×۷ :سم.
موضوع :تفکر /مهارتهای ارتباطی
100کارت

بازی با این کارتها موجب تقویت مهارتهای استدالل ،استنتاج ،گفتگو و
خالقیت دانشآموزان میشود.

چه کار میکنی اگر...؟
در خانه در اجتماع

1739

به من بگو
چرا /چی؟ چرا؟

قطع ۱۰×۷ :سم.
موضوع :تصمیمگیری/
مهارتهای ارتباطی
100کارت

1740
قطع ۱۰×۷ :سم.
موضوع :هوش /بازیهای فکری
100کارت

بازی با این کارتها به دانشآموزان میآموزد در موقعیتهای گونا گون در خانه و در
اجتماع چه وا کنشی نشان دهند.

بازی با این کارتها مهارتهای سؤال کردن و پاسخ دادن را در دانش آموزان تقویت
میکند.

1741

چاره جویی
چه میگویی چهکار میکنی اگر در مدرسه..؟ 1743

وقتی اوضاع ناجوره
غافلگیر نشو! چه احساسی داری؟

قطع ۱۰×۷ :سم.
موضوع :حل مسئله /آداب معاشرت/
مهارتهای اجتماعی در کودکان
100کارت

قطع ۱۰×۷ :سم.
موضوع :حل مسئله /مهارتهای زندگی
100کارت

بازی با این کارتها به دانشآموزان میآموزد که در موقعیتهای گونا گون
احساساتشان را بیان کنند .موضوع این کارتها هم برای گفتوگوی فردی و هم
برای بحث گروهی مناسب است.

بنشین! پاشو! بپر!
این کارها را بلدی؟ نرمشهای باحال!

1751

قطع ۱۰×۷ :سم.
موضوع :مهارتهای حرکتی در کودکان
100کارت

کودکان با استفاده از این مهارتها عالوه بر سرگرم شدن مهارتهای حرکتی و ادرا ک
دیداری-فضایی خود را تقویت میکنند و توان ،هماهنگی ،تعادل و برنامهریزی
حرکتیشان را ارتقا میدهند.

بازی با این کارتها به دانشآموزان میآموزد در موقعیتهای گونا گون در مدرسه
چه وا کنشی نشان دهند .به عالوه موجب تقویت مهارتهایی چون حل مسئله و
پیدا کردن پاسخ مرتبط با سؤال و غیره میشود.

 ۵۰پرسش و پاسخ
چی؟ چه موقع؟

1752
قطع ۱۰×۷ :سم.
موضوع :حل مسئله /مهارتهای زندگی
100کارت

بازی با این کارتها مهارتهای سؤال کردن و پاسخ دادن را در دانشآموزان تقویت
میکند.

11

ماجراهای ریحانه و پیشی کوچولو
نویسنده :معصومه یزدانی
تصویرگر :سارا خرامان
قطع :خشتی
گروه سنی6 ،5 ،4 :

شخصیت اصلی این مجموعه ریحانه نام دارد که نزدیکترین دوستش پیشی
کوچولو است .آنها در طی داستان با مسائلی روبرو میشوند که برایشان نا آشناست و
باید راهحلی برای آن پیدا کنند .مهارتهای مختلفی از جمله ترس ،حسادت و . ...
داستان زبان بسیار سادهای دارد که باعث کشش بیشتر کودک میشود.

پیشی کوچولو! انگشتهایت کو؟

1406

پیشی کوچولو! نترس! ..نترس!
 24صفحه
قیمت 1۸000 :تومان

 24صفحه
قیمت 1۸000 :تومان

پیشی کوچولو! بگو به خود خودم دست نزن! 1408

1407

پیشی کوچولو! حسود شدی؟

1409

 24صفحه
قیمت 1۸000 :تومان

 24صفحه
قیمت 1۸000 :تومان

۲

۲

۲

۲

12

ماجراهای شوتک
نویسنده :معصومه یزدانی
قطع :خشتی
گروه سنی6 ،5 ،4 :

قهرمان داستان دختر بچهای به نام شوتک است که در هر کتاب با مهارتهایی
مانند ادب رفتاری ،حل مسئله ،همدلی ،اعتماد به نفس ،بردباری و غیره روبهرو
میشود.

شببهخیر شوتک!

1054

تصویرگر :سمانه صلواتی
 24صفحه
قیمت 18000 :تومان

تصویرگر :سمانه صلواتی
 24صفحه
قیمت 18000 :تومان

نه! این رو گوش نمیکنم

دوست جدیدم سالم

1053

1052

تصویرگر :سمانه صلواتی
موضوع :مهارت نه گفتن
 24صفحه
قیمت 18000 :تومان

ماجراهای شوتک 1

1184
تصویرگر :سمانه صلواتی
 96صفحه
قیمت ۶۵۰۰۰ :تومان
جلد سخت

ماجراهای شوتک 2

1055
تصویرگر :گلریز گرگانی
 96صفحه
قیمت ۶۵۰۰۰ :تومان
جلد سخت

13

ماجراهای غول بدجنس مهربان
نویسنده :فاطمه سرمشقی
تصویرگر :آرزو قلیزاده
قطع :خشتی
گروه سنی8 ،7 ،6 ،5 :

محور اصلی داستانها بر حضور غول بزرگی در زندگی یک دختربچه تکیه دارد و هرگاه
دختر در دام احساسات ناخوشایند یا رفتارهای مخرب میافتد ،غول حاضر میشود
و یک بچهغول برای او جا میگذارد .بچه غول به موازات پیش رفتن دختر در مسیر
اشتباه ،بزرگ و بزرگتر میشود تا جایی که دختر مجبور میشود همراه بچهغول به
شکم غول بزرگ وارد شود .در ادامه به مرور که دختر به مسیر اصلی برمیگردد بچهغول
کوچک میشود و علیرغم اینکه همچنان حضور دارد ،اما دیگر مخل زندگی او نیست.
ٔ
مجموعه غول بزرگ مهربان برای مخاطب ،کارکرد تربیتی و اخالقی دارد.

حلزونی با موهای بلند

1043

نامه به پاندا

موضوع :راستگویی و دروغگویی
 24صفحه
قیمت 15000 :تومان

موضوع :حسد
 24صفحه
قیمت 15000 :تومان

ناز کردن بچه غول

1134

1135

پنگوئن شکالتی تودلبرو

1136

موضوع :افسردگی در کودکان
 24صفحه
قیمت 15000 :تومان

موضوع :همدلی در کودکان
 24صفحه
قیمت 15000 :تومان

وقتی من این شکلیام
نویسنده :معصومه یزدانی
قطع :خشتی
گروه سنی9 ،8 ،7 ،6 :

در این مجموعه با بازآفرینی خالق از داستانهای کهن به زبان ساده و شیرین مهارتهایی
مانند همدلی ،خودداری و تفکر نقاد را آموزش میدهد .قهرمانهای این مجموعه حیوانات
هستند.

شتره و بار سنگینش

معصومه یزدانی

با تصویرگری پگاه رخشا

1268

ماهیخوار و ماهی طال

1267
تصویرگر :طراوت جاللی فراهانی
 24صفحه
قیمت 14000 :تومان

تصویرگر :پگاه رخشا
 24صفحه
قیمت 14000 :تومان
معصومه یزدانی
با تصویرگری

طراوت جاللی فراهانی

معصومه یزدانی

با تصویرگری طراوت جاللی فراهانی

معصومه یزدانی
با تصویرگری پگاه رخشا

14

من ترسیدهام ،نترسیدهام

1414

مترجم :نگار عجایبی
قطع :خشتی
موضوع :خودشناسی و خودآ گاهی
در کودکان
گروه سنی6 ،5 ،4 ،3 :
 36صفحه
قیمت 20000 :تومان
دو شخصیت پشمالو در صحبت با هم متوجه میشوند که هر کدام از چیزهایی میترسند و از چیزهایی نمیترسند .داستان به «ترس» به عنوان یکی از احساسات طبیعی انسان،
رسمیت میدهد.

ادای من رو در نیار!

1413

موشی و نگرانی
مترجم :هایده کروبی
قطع :وزیری
گروه سنی6 ،5 ،4 ،3 :
 ۲۴صفحه
قیمت 15000 :تومان

مترجم :جواد کریمی
قطع :خشتی
موضوع :مهارت حل مسئله /تقلید
گروه سنی6 ،5 ،4 ،3 :
 24صفحه
قیمت 18000 :تومان
پافین میخواهد تنهایی قدم بزند اما چند جوجه هر کاری را که او میکند تکرار
ٔ
میکنند .داستان در ادامه ٔ
شیوه عملکرد پافین و حل مسئله او را نشان میدهد.

آلودگی برای پخش کردن نیست
الیزابت وردیک
مترجم :مریم عربی

1160

موشی موقعیتهایی را برمیشمرد که نگران میشود و راهکارهایی برای بزرگترها و
مخاطب کودک میدهد که چطور میتوان نگرانی را برطرف کرد.

1825

مترجم :مریم عربی
قطع :خشتی
گروه سنی5 ،4 ،3 :
 36صفحه
قیمت 20000 :تومان

۵

مارتینهآغاسی

ترجمهی
نگارعجایبی

ٔ
درباره میکروب و روشهای جلوگیری از انتشار آن
در این کتاب مطالب جالبی
آمده است.

آتشسوزی و ایمنی

858

ایمنی در خیابان
ترجمه و اقتباس :هایده کروبی
قطع :خشتی
گروه سنی6 ،5 ،4 ،3 :
 ۲۴صفحه
قیمت 15000 :تومان

ترجمه و اقتباس :هایده کروبی
قطع :خشتی
گروه سنی6 ،5 ،4 ،3 :
 ۲۴صفحه
قیمت 15000 :تومان

با استفاده از سرگرمی و رنگ آميزی ،با نكات ايمنی آشنا میشويم و میآموزيم چه كارهايی
بكنيم تا آتشسوزی روی ندهد .ياد میگيريم كه در بروز آن چه نكاتی را رعايت كنيم.

1709

-

برای ایمنی در خیابان باید هنگام رفتوآمد نکاتی را در نظر بگیری .در این کتاب با
استفاده از سرگرمی و رنگآمیزی ،با دستورهای ایمنی رفتوآمد در خیابان آشنا میشویم.

15

ماجراهای کریتر
مترجم :هایده کروبی
قطع :خشتی

با این مجموعه کودکان با رفتار صحیح آشنا میشوند و
رفتارهای اجتماعی را میآموزند.

من کوچک نیستم!

1376

گروه سنی6 ،5 ،4 ،3 :
 24صفحه
قیمت 18000 :تومان

گروه سنی6 ،5 ،4 ،3 :
 24صفحه
قیمت 18000 :تومان

کریتر کوچولو دلش میخواهد در جنگل چادر بزند ،روی آتش غذا درست کند و . ...
پدر و مادر میگویند او برای این کارها کوچک است ،اما راهحلی پیدا میشود.

حاال دیگه وقت خوابه!

1387

کریتر کوچولو هنگام خرید گم میشود و داستان به سادگی و قدم به قدم راهکار
مناسب در چنین موقعیتی را از طریق او به مخاطب ارائه میدهد.

بهترین معلم دنیا :هدیه روز معلم

1382

گروه سنی7 ،6 ،5 :
 24صفحه
قیمت 18000 :تومان

گروه سنی6 ،5 ،4 ،3 :
 24صفحه
قیمت 18000 :تومان

کریتر کوچولو بازیگوش است و دلش نمیخواهد وسط کابویبازی به تختخواب برود
یا وسط سفر به ماه ،به حمام برود و  ...اما او باید هر کاری را سر وقتش انجام دهد.

باید همدیگر را ببخشیم

مامانم گم شده!

1379

1383

ٔ
کریتر میخواهد هدیه ویژهای به معلمش بدهد .او همراه مادرش کیک میپزد اما
سگ ،کیک را میخورد و دستهگل هم در سرویس مدرسه جا میماند.

راهنمای مهارتهای زندگی کریتر کوچولو 1594 3
گروه سنی6 ،5 ،4 :
 4کتاب در یک مجلد
قیمت 65000 :تومان
جلد سخت

گروه سنی7 ،6 ،5 :
 24صفحه
قیمت 18000 :تومان

3

کریتر کوچولو اشتباهات دوستانش را نمیبخشد تا اینکه خودش یک خرابکاری بزرگ
میکند.

مرسر مایر
2

2

مرسرمایر

باب اسفنجی به دکتر میرود

1759

مترجم :هایده کروبی
قطع :خشتی
گروه سنی7 ،6 ،5 ،4 :
موضوع :سالمت و بهداشت /ترس
 24صفحه
قیمت 18000 :تومان

16

باب اسفنجی سرما خوردهاست و پاتریک او را از دکتر رفتن میترساند و سعی دارد که
خودش او را مداوا کند که دردسر بیشتر میشود.

2

۳

ٔ
خانواده خرسی
مترجم :هایده کروبی
قطع :خشتی
گروه سنی6 ،5 ،4 :

تر و تمیز و مرتب البته گاهی وقتها!
استن و جن برنستین

پس مامان خرسی کی استراحت کنه؟ 1448

1425

 24صفحه
قیمت 18000 :تومان

مترجم :هایده کروبی

جن و مایک برنستین

ٔ
خانه خرسها خیلی تمیز و مرتب است؛ فقط یک جای خانه ریختوپاش است آن
هم اتاق بچههاست...

تو همیشه دوست منی!
مایک و جن برنستین

 24صفحه
قیمت 18000 :تومان

مترجم :هایده کروبی

کار مامان خرسی خیلی زیاد است .خواهر خرسی مریض شده باید به او برسد ،مراقب
خرس عسلی باشد ،برای بچهها غذا آماده کند ولی ...

1449

 24صفحه
قیمت 18000 :تومان

مترجم :هایده کروبی

خواهر خرسی و لیزی با هم خیلی صمیمی بودند تا اینکه سوزی به شهر آنها آمد .خواهر
خرسی خیلی بیشتر با او وقت میگذراند و لیزی ناراحت شده بود تا اینکه یک روز...

احساسات خرگوشی
مترجم :هایده کروبی
قطع :خشتی
گروه سنی6 ،5 ،4 :

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.

خرگوش کوچولوی مهربان
سمورونی مترجم:هایدهکروبی
تری 

1607

 16صفحه
قیمت 15000 :تومان

تریسمورونی مترجم:هایدهکروبی

خرگوش کوچولوی حسود
تریس مورونی مترجم :هایده کروبی

خرگوش کوچولو و دوستان

 16صفحه
قیمت 15000 :تومان

 16صفحه
قیمت 15000 :تومان

1605

۶
۷

آیا تا بهحال آنقدر ناراحت شدهای كه دنیا به نظرت تیرهوتار برسد؟
آیا بيماری یا جروبحثهای خانوادگی اشكت را درمیآورد؟
خرگوش كوچولو میداند غمگین بودن یعنی چه و میداند چهكار كند تا حالش بهتر شود.
تو هم با خواندن اين كتاب یاد میگیری كه وقتی غمگین هستی،
چطور با آن كنار بيايی و شاد باشی.

آیا تا بهحال آنقدر عصبانی شدهای كه فكر كنی داری منفجر میشوی؟
آیا وقتی مسخرهات میكنند یا بیخودی تقصیر را گردنت میاندازند ،آنقدر
عصبانی میشوی كه میخواهی فرار كنی و داد بزنی؟
خرگوش كوچولو میداند عصبانیت یعنی چه و میداند چهكار كند تا حالش بهتر
شود .تو هم با خواندن اين كتاب متوجه میشوی ،چطور خودت را آرام ݢ ݢكنی!

آیا تا بهحال آنقدر خوشحال شدهای كه از شدت خوشحالی
باال و پايين بپری؟ وقتی با دوستانت هستی یا آسمان پر ستاره را نگاه میكنی
خیلی خوشحال میشوی؟
خرگوش كوچولو عاشق خوشحالی و مهربانی با دیگران است .تو هم با
خواندن اين كتاب متوجه میشوی كه خوشحالی چه احساس خوبی است.

نردبانقرمز

ـ ـ مهارتهای زندگی ـ ـ

نردبانقرمز

ـ ـ مهارتهای زندگی ـ ـ
كاغذ اين كتاب از
جنگلهایصنعتیپایدار
تهیه شده است.

تومان

تریس مورونی ترجمهی صبا رفیع

۶

تریس مورونی ترجمهی صبا رفیع

نردبانقرمز

۴۳6

۶

تریس مورونی مترجم :صبا رفیع

تریس مورونی ترجمهی صبا رفیع

ـ ـ مهارتهای زندگی ـ ـ

5000

1608

كاغذ اين كتاب از
جنگلهایصنعتیپایدار
تهیه شده است.

5000

تومان

كاغذ اين كتاب از
جنگلهایصنعتیپایدار
تهیه شده است.

۴۳5

5000

تومان

۴۳۴

17

آموزش خود مراقبتی
وس
مٔ

باید بگی نه

1149

س

دختربچهای توضیح میدهد که وقتی دوست ندارد کسی او را ببوسد ،بغل کند یا
با او کشتی بگیرد ،او به طور واضح «نه» میگوید .کتاب در پایان دستورالعملهای
مشخصی برای صحبت بزرگترها با کودکان دارد.

کالرا میگوید :من بدنم را دوست دارم ،گاهی به کسی میچسبم ،بغلش میکنم ،او را
میبوسم و احساس خوبی دارم ،اما در مورد بعضی افراد اینکارها را دوست ندارم و با
قاطعیت به آنها «نه» میگویم.

مواظب غریبهها باشید

س

ن
دی

کِ ل
ِون

جم:
متر

جوا

ری
می

لمس خوب ،لمس بد
دک

1783

مترجم :جواد کریمی
قطع :وزیری
گروه سنی8 ،7 ،6 ،5 :
موضوع :پیشگیری از سوءاستفاده جنسی
 32صفحه
قیمت 18000 :تومان

ٔ
استفاده جنسی آ گاه میکند .مادر با مثالهای
مادر جیمی او را از خطر سوء
روشن ،لمس خوب و لمس بد ،احساسات مرتبط با آنها ،روشهای پیشگیری و
عکسالعمل مناسب در صورت وقوع احتمالی آن را برایش روشن میکند.

دیگر سکوت نمیکنم!

1779

مترجم :جواد کریمی
قطع :وزیری
گروه سنی10 ،9 ،8 ،7 :
موضوع :رازداری و پنهانکاری/
پیشگیری از سوءاستفاده جنسی
 32صفحه
قیمت 18000 :تومان

18

رژینا دانشآموز سا کتی است اما یک روز باالخره تصمیم میگیرد کارهایی را که
ناپدریاش با او کردهاست به خانم معلم بگوید تا او کمکش کند .کتاب در مقدمه
ٔ
پیشگیری از آزار جنسی را وظیفه بزرگترها میداند.

گروه ن

861

ترجمه و اقتباس :هایده کروبی
قطع :خشتی
گروه سنی7 ،6 ،5 ،4 :
موضوع :پیشگیری از سوءاستفاده جنسی
 24صفحه
قیمت 15000 :تومان

هایده کروبی

مترجم :جواد کریمی
قطع :خشتی
گروه سنی7 ،6 ،5 :
موضوع :کودکان و غریبهها /بدن انسان
 36صفحه
قیمت 20000 :تومان
ٔ
کتاب بر اساس یک تجربه شخصی نوشته شده و در آن افراد امن برای کودک با پرچم
سبز و افراد آسیبرسان با پرچم قرمز مشخص شدهاند و موقعیتهای آسیبرسان
که همراه با تهدید و رشوه هستند روشن شده است.

دک

س:

مترجم :جواد کریمی
قطع :وزیری
گروه سنی6 ،5 ،4 ،3 :
موضوع :پیشگیری از سوءاستفاده جنسی
 32صفحه
قیمت 18000 :تومان

ه

ی
پر
وف ا
م یلی ا

جم:
متر

جوا

مترجم :جواد کریمی
قطع :وزیری
گروه سنی7 ،6 ،5 ،4 :
موضوع :پیشگیری از سوءاستفاده جنسی
 32صفحه
قیمت 18000 :تومان

ری
می

نه یعنی نه!

1826

بدن من مال منه!

1812

ت با

ویسندگان ترجمه و اق ری
ست ݣا ݣ
با تصویرگری عرفان

کتاب با تصاویر متعدد ،موقعیتهای مختلفی که کودک در آن قرار میگیرد و
خطرآفرین بودن یا امن بودنشان را نشان میدهد .در هر قسمت بخشهای بازی و
سرگرمی مرتبط با همین موضوع برای کودک وجود دارد.

رازهایی که نباید مخفی کرد
جی
نین
ساندرز

مترجم:

کری
جواد

می

1827

مترجم :جواد کریمی
قطع :وزیری
گروه سنی9 ،8 ،7 :
موضوع :رازداری و پنهانکاری /پیشگیری
از سوءاستفاده جنسی
 32صفحه
قیمت 18000 :تومان

ٔ
مادر آلفرد در قلعه عالیجناب هنری کار میکند .او آلفرد را مورد آزار جنسی قرار میدهد
و آلفرد بعد از تحمل فشار روانی فراوان با مادرش در این مورد صحبت میکند.

غریبههای مشکوک

1088

مترجم :جواد کریمی
قطع :وزیری
گروه سنی11 ،10 ،9 ،8 ،7 :
موضوع :کودکان و غریبهها /پیشگیری از
سوءاستفاده جنسی
 32صفحه
قیمت 8000 :تومان
درباره ٔ
کتاب ٔ
شیوه رفتار با غریبهها در موقعیتهای مختلف است و تفاوت سؤالهای
معمولی و سؤالهای مشکوک که غریبهها میپرسند شرح داده است .قوانین نهگفتن و
هرگز هرگز و همینطور تمرینهایی برای فهم دقیق مخاطب در کتاب آمدهاست.

آیا تو هم رازی داری؟

بدن تو مال خودته!

1103

مترجم :جواد کریمی
قطع :خشتی
گروه سنی7 ،6 ،5 ،4 :
موضوع :پیشگیری از سوءاستفاده جنسی
 24صفحه
قیمت 18000 :تومان
تربیت جنسی

مترجم :الدن مقیمی اسکوئی
قطع :خشتی
گروه سنی8 ،7 ،6 ،5 :
موضوع :رازداری و پنهانکاری
 24صفحه
قیمت 18000 :تومان
تربیت جنسی
کتاب برخی از رازهای خوب را برمیشمرد که نگهداشتنشان اشکالی ندارد ،اما
نگهداشتن رازهای بد اذیتکننده هستند.

احساسات ما در  5کتاب

1089

نویسنده مددکار اجتماعی است و شرح داده که کودک حق دارد هر زمان بغل کردن یا
بوسیدن برایش خوشایند نبود ،مخالفت کند و راهکارهایی برای والدین ارائه کرده است.

1880

مترجم :جواد کریمی
قطع :خشتی کوچک
گروه سنی6 ،5 ،4 :
 5کتاب (هر کدام 24ص)
قیمت 35000 :تومان

مجموعهای است که در هر جلد آن یک احساس از جمله شادی ،غم ،ترس ،نفرت
ٔ
درباره موقعیتها یا چیزهایی که موجب
و خشم به مخاطب معرفی میشود و
بهوجودآمدن این احساسات میشود صحبت میکند.

ماجراهای ال کی ال کپشته

مجموعه 6جلدی آداب شهروندی

1185

مترجم :هستی سعادت
قطع :خشتی
گروه سنی6 ،5 ،4 :
 69صفحه
قیمت 45000 :تومان
جلد سخت

6

6

6

نویسندگان :سلین دمیترویچ ،مارک گرینبرگ ،کارل کوشه ،ربکا کرتز
مترجم :هستی سعادت

1600

مترجم :محمدرضا بهاری
قطع :خشتی کوچک
گروه سنی7 ،6 ،5 ،4 :
موضوع :مهارتهای اجتماعی کودکان/
آداب معاشرت کودکان
 132صفحه
قیمت 45000 :تومان
جلد سخت
ٔ
«آداب شهروندی» مجموعه شش جلدی است که در هر جلد به شش موضوع
انضباط ،وظیفهشناسی ،درستکاری ،دوستی ،معرفت و مفید بودن میپردازد.

نویسندگان :سلین دمیترویچ ،مارک گرینبرگ ،کارل کوشه ،ربکا کرتز
مترجم :هستی سعادت

نویسندگان :سلین دمیترویچ ،مارک گرینبرگ ،کارل کوشه ،ربکا کرتز
مترجم :هستی سعادت

ما با هم فرق داریم

1012
مترجم :هایده کروبی
قطع :خشتی
گروه سنی6 ،5 ،4 ،3 :
موضوع :عزت نفس /فردیت/
خودشناسی /پذیرش تفاوتهای فردی
 36صفحه
قیمت 20000 :تومان

کتاب با جملههای کلیدی که با عبارت یکسان «اشکالی ندارد که» شروع میشود،
به مخاطب میگوید که انسانها با هم متفاوت هستند و اشکالی ندارد ا گر او این
ویژگیها را داشته باشد.

خانهی جدید گربه بزرگه

974

مترجم :عرفانه جوادپور
قطع :وزیری خوابیده
گروه سنی7 ،6 ،5 ،4 :
موضوع :پذیرش محل زندگی جدید
 ۳۲صفحه
قیمت 18000 :تومان
ٔ
صاحب گربه بزرگه خبر میدهد که قرار است به خانه جدیدی نقل مکان کنند.
داستان ،احساسات گربه را در این نقل و انتقال بیان میکند و در آخر ،نویسنده که دکتر
روانشناس است راهکارهای مرتبط با این موضوع را به والدین پیشنهاد میدهد.

19

ماجراهای فرانکلین
مترجم :گلرنگ درویشیان کرمانشاهی
گروه سنی7 ،6 ،5 :

فرانکلین حوصله ندارد

1475

قطع :وزیری
 32صفحه
قیمت 18000 :تومان

فرانکلین بیحوصله و بدخلق است .او برای دوست قدیمیاش که از اینجا رفته
دلتنگ است.

فرانکلین شلخته است

1477

قطع :وزیری
 32صفحه
قیمت 18000 :تومان

فرانکلین نمیتواند شمشیرش را در اتاق شلوغش پیدا کند ،از آن طرف ،غاز برای پس
گرفتن کتابش آمده اما فرانکلین نمیداند کتاب را کجا گذاشتهاست.

فرانکلین زود باش!
قطع :وزیری
 32صفحه
قیمت 18000 :تومان

قطع :وزیری
 32صفحه
قیمت 18000 :تومان

ٔ
فرانکلین کارهای زیادی بلد است اما خیلی کند است .او در مسیر رفتن به خانه خرس
مرتب حواسش به بازی با دوستانش گرم میشود و وقتش تلف میشود.

فرانکلین دنبال هدیهای خاص برای تولد مادرش میگردد اما همهچیز گران است.

فرانکلین و توفان

20

1464

فرانکلین میگوید دوستت دارم

1459

1467

فرانکلین دوچرخه سواری میکند

1471

قطع :وزیری
 32صفحه
قیمت 18000 :تومان

قطع :وزیری
 32صفحه
قیمت 18000 :تومان

فرانکلین از توفان و رعد و برق میترسد و از ال کش بیرون نمیآید ،اما دوستانش
ٔ
درباره توفان خیالپردازیهای بامزهای میکنند که باعث میشود ترس فرانکلین
کم و کمتر شود.

فرانکلین عاشق دوچرخهسواری است اما بدون چرخهای کمکی نمیتواند
دوچرخهسواری کند .او از ترس مسخره شدن ،همراهی دوستانش در دوچرخهسواری
را رد میکند.

ماجراهای فرانکلین
فرانکلین و دوست جدیدش

نردبانقرمز

ـ ـ مهارتهای زندگی ـ ـ

تومان

1472

قطع :وزیری
 32صفحه
قیمت 18000 :تومان

قطع :وزیری
 32صفحه
قیمت 18000 :تومان

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...

۱۲000

فرانکلین فوتبال بازی میکند

1469

1472

کاغذ این کتاب از
جنگلهای پایدار
تهیه شده است.

فرانکلین در دوست شدن با گوزن که به تازگی به محلهشان آمده مشکل دارد ،اما
ٔ
به مرور متوجه میشود هر کدام از آنها توانایی انجام کاری را دارد و میتوانند رابطه
خوبی با هم داشته باشند.

فرانکلین و همتیمیهایش عاشق فوتبال هستند اما نمیتوانند گل بزنند و همیشه
میبازند .آنها متوجه میشوند که عالوه بر اینکه باید گروهی کار کنند ،باید هر روز
تمرین کنند تا باالخره موفق میشوند.

1474

فرانکلین و محلهی دوستداشتنیاش 1465

فرانکلین از تاریکی نمیترسد
قطع :وزیری
 32صفحه
قیمت 18000 :تومان

قطع :وزیری
 32صفحه
قیمت 18000 :تومان

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

۱۲000

1465

تومان

ـ ـ مهارتهای زندگی ـ ـ
كاغذ این كتاب از
جنگلهای پايدار
تهيه شده است.

فرانکلین فکر میکند شبها که هوا تاریک میشود موجودات ترسنا کی به سراغش
میآیند .او با دوستانش صحبت میکند و متوجه میشود که آنها هم هر کدام از
چیزی میترسند.

بچهها قرار است برای تکلیف مدرسه ،دوستداشتنیترین جای محله را نقاشی
کنند .هر کس جایی را انتخاب میکند اما فرانکلین نمیتواند تصمیم بگیرد.

آداب زندگی
مترجم :هایده کروبی
قطع :خشتی
گروه سنی8 ،7 ،6 :

کجا چی کار کنم 1

کجا چی کار کنم 2

1601

1602
موضوع :مهارتهای اجتماعی
در کودکان
 96صفحه
قیمت 65000 :تومان
جلد سخت

موضوع :مهارتهای اجتماعی
در کودکان
 76صفحه
قیمت 50000 :تومان
جلد سخت
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کتابهای جولیا
قطع :خشتی
 36صفحه

زرنگتر از جیش و پیپی
ورا یانا

و دکتر لسینزاده
ولیا کوک عبدالح
ج
هایده
رجم:
مت

1391

مترجم :هایده عبدالحسینزاده
گروه سنی6 ،5 ،4 ،3 :
قیمت 20000 :تومان

ٔ
در این کتاب آموزش رفتن به دستشویی به شکل یک مسابقه جذاب بین کودک و
جیش و پیپی درآمده و در آخر کتاب ،ده نکته برای والدین ذکر شدهاست.

بلدی دوست پیدا کنی؟
جواد کریمی

داستان از تفاوتهای فردی مدادرنگیها شروع میشود و به بررسی مشکالت مداد قهوهای که
تنهاست ،میپردازد و راهکارهایی برای برقراری ارتباط بین فردی و دوستیابی ارائه میشود.

چیزمیزهایم را پیدا نمیکنم!
لیا کوکسینزاده
جو دالح
یده عب
رجم :ها

مت

1392

حواسم به غریبهها هست
مترجم :هاجولیا
یده عب

کوک

دالح

22

گروهی مورچه در پی خرابشدن مدرسه توسط یک آدم ،نگران تکرار حادثه هستند.
کتاب نکات مهمی را در هنگام بروز حوادث و بحرانها یادآوری میکند.

چرا بترسم؟ من که آمادهام!
لیا کوکسینزاده
جو دالح
یده عب
رجم :ها

مت

1390

مترجم :هایده عبدالحسینزاده
موضوع :کودکان و غریبهها /کودکان و
روابط با دیگران /آموزش ایمنی/
اینترنت و کودکان
گروه سنی9 ،8 ،7 ،6 :
قیمت 20000 :تومان

مادر برای دختر و پسرش توضیح میدهد که بعضی از آدمها و موقعیتها قابل اعتماد نیستند.
او برای شناخت این موارد و ایمن ماندن در برابر آنها راهکارهایی را پیشنهاد میدهد.

1404

مترجم :هایده عبدالحسینزاده
گروه سنی6 ،5 ،4 :
قیمت 20000 :تومان

مترجم :هایده عبدالحسینزاده
موضوع :نظم و ترتیب
گروه سنی8 ،7 ،6 ،5 :
قیمت 20000 :تومان

کلتوس پسر بینظمی است که هیچوقت وسایلش را پیدا نمیکند و دچار دردسرهایی
میشود .در آخر روشهای کاربردی برای حل این مشکل ارائه میشود.

سینزاده

نترسیم وقتی که با هم هستیم

مترجم :جواد کریمی
موضوع :دوستی  /روابط با دیگران
گروه سنی7 ،6 ،5 ،4 ،3 :
قیمت 20000 :تومان

جولیا کوک

مترجم:

1190

این مجموعه که تا کنون  42مجلد از آن به چاپ رسیده شامل
موضوعات اجتماعی متنوعی است که پرداختن به آنها
در رشد و تقویت مهارتهای اجتماعی دانشآموزان نقش
مؤثری دارد .نویسنده که مشاور مدرسۀ ابتدایی و متخصص
فرزندپروری است ،در همۀ کتابها و برای هر مسئله راهکار
و دستورالعملهای کاربردی ارائه کرده که ویژگی خاص این
مجموعه است .همچنین در سخن پایانی کتابها ،مطلبی برای
راهنمایی والدین و بزرگترها آمده که به روشن شدن موضوعات
کمک میکند؛ مواردی چون کنترل خشم و نگرانی ،آموزش
خودمراقبتی ،فشار همساالن ،رعایت فاصلۀ شخصی ،آمادگی
برای مواجهه با بحران ،آداب غذا
خوردن ،رعایت بهداشت
فردی ،دروغگویی ،تقلب
و ...از موضوعات این
مجموعهاند.

1336

مترجم :هایده عبدالحسینزاده
موضوع :ترس /آموزش ایمنی
گروه سنی8 ،7 ،6 :
قیمت 20000 :تومان

مورچهها معلمی دارند که برای آنها از حوادث خطرنا ک صحبت میکند و در طول داستان
با بازیهای مختلف و قدم به قدم آنها را برای رویارویی با این وقایع آماده میکند.

ابر سیاه دروغ
جولیا کوک

مترجم :جواد کریمی

1335
مترجم :جواد کریمی
گروه سنی9 ،8 ،7 ،6 :
قیمت 20000 :تومان

لوای در موقعیتهای مختلف شروع به گفتن دروغهای کوچک تکرارشونده میکند.
مادرش به او توضیح میدهد دروغگویی چه تأثیراتی دارد و چطور میتوان آن را متوقف کرد.

مغز من کش میاد!

برنامه میخوام چیکار؟

1761

مترجم :هایده عبدالحسینزاده
موضوع :تصمیمگیری /مدیریت زمان/
برنامهریزی
گروه سنی9 ،8 ،7 :
قیمت 20000 :تومان

مترجم :جواد کریمی
موضوع :هوش اجتماعی /اندیشه و تفکر
گروه سنی9 ،8 ،7 ،6 :
قیمت 20000 :تومان

جولیا کوک
مترجم:

جواد کریمی

داستان دو شخصیت را در کنار هم نشان میدهد؛ یکی مغزش کش میآید چون ٔ
آماده
تجربههای مختلف است ،دیگری مدام منفیبافی میکند و مغزش مربعی و ثابت است.

درس خواندن هم حدی دارد!

کلتوس مرتب یادش میرود که چهکاری باید انجام دهد و در تحقیق مشترکشان با
بوسیفوس دچار مشکل میشوند .در آخر هر دو با همکاری راهکارهایی پیدا میکنند.

روزی که تقلب کردم

1093

مترجم :جواد کریمی
موضوع :مطالعه و فرا گیری
گروه سنی10 ،9 ،8 :
قیمت 20000 :تومان

جولیا کوک
مترجم:

جواد کریمی

1400

ج

ولیا

رجم:

مت

کلتوس درسخواندن را دوست ندارد و نمیخواهد ساعتهای زیاد روزش را با
درسخواندن پر کند ،بر عکس بوسیفوس همهجا در حال درسخواندن است.

کوک

جواد

کر

یمی

1092
مترجم :جواد کریمی
موضوع :تقلب
گروه سنی10 ،9 ،8 ،7 :
قیمت 20000 :تومان

نودل در امتحان آشپزی تقلب میکند و مادرش توضیح میدهد که تقلب چه آسیبهایی
به او و دیگران میزند .داستان راههایی را بیان میکند که به سمت تقلب نرویم.

بیا دربارهاش حرف بزنیم
برادرم اوتیسم دارد
جنیفر مور_ مالینوس

با تصوی

رگر
ی مارتا
متر
جم :الدن مقی فابرگا
م
ی اس
کویی

دوستم سندرم داون دارد

1726
مترجم :الدن مقیمی اسکویی
قطع :خشتی
گروه سنی9 ،8 ،7 :
موضوع :درخودماندگی/
روابط اجتماعی در کودکان /دوستی
 ۲۴صفحه
قیمت 18000 :تومان

جنیفر مور_ مالینوس

بچههای مدرسه به کارهای بیلی که اوتیسم دارد میخندند .خانم معلم در ساعت بعد
چند نقاش ،ورزشکار ،پیانیست و  ...را معرفی میکند که همه اوتیسم داشتند.

ماجراهای د م پنبهای 1

با
تصویر

گری
مارتا
مترجم
 :الدن مقی فابرگا
م
ی اس
کویی

1727

مترجم :الدن مقیمی اسکویی
قطع :خشتی
گروه سنی9 ،8 ،7 :
موضوع :سندرم داون/
روابط اجتماعی در کودکان /دوستی
 ۲۸صفحه
قیمت 18000 :تومان

بچهها به یک اردوی تفریحی میروند و خانم معلم خبر میدهد که سارا که سندرم داون
دارد قرار است به جمعشان اضافه شود .یکی از بچهها مسئول همراهی با سارا میشود.

ماجراهای د م پنبهای2

1186
مترجم :سارا وطنآبادی
قطع17.5×20.5 :
گروه سنی7 ،6 ،5 :
 128صفحه
قیمت 60000 :تومان
جلد سخت
2

1187
مترجم :سارا وطنآبادی
قطع17.5×20.5 :
گروه سنی7 ،6 ،5 :
 128صفحه
قیمت 60000 :تومان
جلد سخت

2
2

2
2
2

۱

۳
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قهرمان جزیرهی لگوریسه

داستان
مثل این موقعهای آذر

«امید» بازیهایی بر اساس خیالبافیهایش انجام میدهد که بزرگترها را به دردسر میاندازد.

کتاب ماجرای پسری به نام جاوید است که پدر و مادرش بر سر اختالفاتی تصمیم به
جدایی گرفتهاند و . ...

صعود به  k2با چرخ دستی

نویسنده :نسترن فتحی
تصویرگر :رودابه خائف
قطع :وزیری
گروه سنی11 ،10 ،9 :
 72صفحه
قیمت 9000 :تومان

1515

نویسنده :امید شیخباقری
قطع :رقعی
گروه سنی۱۳ :
 120صفحه
قیمت 18000 :تومان
رمان نوجوان

من شیر سیرک نیستم

بچهشیری که رفتار مالیمی دارد با خانوادهاش در باغوحش زندگی میکند.
خانوادهاش میخواهند که او آدمها را دشمن خود بداند تا اینکه ...

درسا و عمه غوالب

1519

نویسنده :زهرا جالئیفر
قطع :رقعی
گروه سنی+۱۳ :
 ۸۸صفحه
قیمت 12000 :تومان
رمان نوجوان

ٔ
برادر درسا در مسابقه نقاشی برنده شده و خانواده باید به ژاپن بروند اما پول ندارند
ٔ
درسا را ببرند .او دوست ندارد به خانه مادربزرگ برود. ...

مهندس خرابکار و پسری که خودش شد 1044
نویسنده :افسانه شمسایی
تصویرگر :سالومه سیاح
قطع :رقعی
گروه سنی+11 :
 80صفحه
قیمت 12000 :تومان
رمان نوجوان

ماجرا از زبان یک پسر دانشآموز روایت میشود که از رفتار پدرش ناراضی است .پسر
ٔ
بعد از بدقولی بابا و نیامدن او به مسابقه پدرها و پسرها ،از مدرسه فرار میکند.

ایران
برای
در

1604

نویسنده :سولماز خواجهوند
تصویرگر :محمدحسین ماتک
قطع :رقعی
گروه سنی11 ،10 ،9 :
 64صفحه
قیمت 9000 :تومان

ّ
تلی توی تشکش فرو رفته بود و پتو را روی سرش کشیده بود.
رعد پشت پنجره میزد و شیشهها را میلرزاند و صدای موهوم باد توی
اتاق زوزه میکشید .رعد سرخ و سیاهی به پنجره زد و گردوغباری شبیه به یک
دست با انگشتهای دراز جلو آمد و پنجره را باز کرد .مه سیاهی توی اتاق چرخید.
رعدپشتشیشهمیزدباهرروشنیسایههایعجیبوغریبیشبیهبهیک
غول شاخدار روی دیوارهای اتاق پیدا میشد...

سولمازخواجهوند

از کوچولویی عاشق نقاشی بودم .صبحها یک سکهی
پنج تومانی زرد میگرفتم توی مشتم و میرفتم سر کوچه
برای خودم دفتر نقاشی میخریدم و تا شب همهی
صفحههایش را نقاشی میکردم .کمی که بزرگتر شدم
یک داستان الکیپلکی نوشتم تا برایش نقاشی بکشم.
نقاشیهایش را که کشیدم بردم پیش یک ناشر .ناشر
تا دید گفت« :بهبه! چه قشنگ داستان مینویسی! باز
هم برای ما داستان مینویسی؟»
و من باز هم داستان نوشتم و باز هم و باز هم!...

بانقرمز

تهای زندگی ـ ـ

نبنفش

مومی ـ ـ

محمدحسینماتک

متولد 1370/8 /4
کارشناسارشد تصویرسازی

نردبانقرمز

ـ ـ مهارتهای زندگی ـ ـ

۹000

تومان

۱۶۰۴

کاغذاینکتاباز
جنگلهایپایدار
تهیهشدهاست.
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1518

نویسنده :معصومه یزدانی
تصویرگر :غزاله بیگدلو
قطع :رقعی
گروه سنی+10 :
 88صفحه
قیمت 15000 :تومان

داستان از زبان دختر نوجوانی روایت میشود که روابط خانوادگی آرامی ندارند .مادر
ٔ
متوجه میشود بچه دوم در راه است و تصمیم میگیرند برای به دنیا آمدن او به کانادا
بروند اما دختر با ترفندی با آنها همراه نمیشود. ...

ّ
تلی دختری با موهای بلند بلند بلند

1520

نویسنده :نیلوفر نیکبنیاد
تصویرگر :مهناز سلیمان نژاد
قطع :رقعی
گروه سنی11 ،10 ،9 :
 80صفحه
قیمت 12000 :تومان

1522

نویسنده :امید شیخباقری
قطع :رقعی
گروه سنی+۱۳ :
 104صفحه
قیمت 15000 :تومان
رمان نوجوان

گونهشناسی انواع بابا

1521

ٔ ّ
درباره «تلی» دختری خیالباف است که تصور میکند موجودات عجیب
ماجرا
ّ
وحشتنا کی اطرافش هستند .به نظر تلی خیلی از کارهای عادی زندگی مسخره میآید.

پسر کنجکاوی ماشین اسباببازی  اش را باز میکند تا موتورش را تقویت کند .ماشین توقیف
میشود ،ولی باید به مسابقه برسد. ...

ماهتینار

1517
نویسنده :سولماز خواجهوند
تصویرگر :گلریز گرگانی
قطع :رقعی
گروه سنی11 ،10 ،9 :
 ۸۸صفحه
قیمت 12000 :تومان

«ماهتینار» پس از مرگ مامیریزه در هر فصل کتاب درگیر ماجراهایی عجیب میشود.

کتاب راهنما
ٔ

ٔ
درباره ازدواج موفق ،روشهایی برای
مجموعه «کتاب راهنما» اطالعات مفیدی
پذیرش سوگ ،حل اختالفات خانوادگی ،پدر موفق بودن ،غلبه بر افسردگی ،مدیریت
خشم ،و رویارویی کودکان با فجایع و اتفاقات بد در اختیار خواننده قرار میدهد .در هر
کتاب ابتدا به مشکالت اشاره و سپس برای هر یک راهکاری ارائه میشود .تمرینهای
ٔ
کوتاه به خواننده کمک میکنند تا با پاسخ دادن به سؤاالت و مقایسه آنها با پاسخهای
اعضای خانواده به راه حل عملی دست یابد.

کودکان و رویارویی با فاجعه

647

کودکان و رنج از دست دادن

646

مترجم :مانا رجبزاده
قطع :رحلی
 32صفحه
قیمت 12000 :تومان

مترجم :مانا رجبزاده
قطع :رحلی
موضوع :کنترل فشار روانی در کودکان
 32صفحه
قیمت 12000 :تومان
گروه نویسندگان چنینگ

گروه نویسندگان چنینگ

مترجم :مانا رجبزاده

مترجم :مانا رجبزاده

ازدواج موفق

458

حل اختالفات خانوادگی

309

مترجم :مژده دقیقی
قطع :رحلی
موضوع :مدیریت تعارض /رفتار والدین
 32صفحه
قیمت 6000 :تومان

مترجم :هایده کروبی
قطع :رحلی
 32صفحه
قیمت 8000 :تومان

گروه نویسندگان چنینگ
مترجم :هایده کروبی

مدیریت خشم برای والدین

648

مترجم :فرخلقا رئیسدانا
قطع :رحلی
 32صفحه
قیمت 6000 :تومان

مترجم :مهشید یاسایی
قطع :رحلی
 32صفحه
قیمت 8000 ٖ :تومان

غلبه بر افسردگی

چگونه میتوان پدر بهتری بود؟

308

285
مترجم :بهناز کمالی
قطع :رحلی
 32صفحه
قیمت 8000 :تومان

گروه نویسندگان چنینگ
مترجم :بهناز کمالی

25

کارگاه کتاب تصویری
سنجاب کجا رفته بود؟

1716

نویسنده :سمیرا قیومی
تصویرگر :محسن دمندان
قطع :خشتی ویژه ()23/5 x ۲۳/۵
گروه سنی7 ،6 ،5 ،4 :
 36صفحه
قیمت 20000 :تومان

پسر بطریهای پالستیکیاش را هر روز از پنجره به بیرون پرتاب میکند و سنجاب
توی یکی از آنها گیر میکند .سنجاب همراه بطری از جاهای مختلفی سر در میآورد.

بوق نزن ،سوت بزن!
،

!

1734

کتابهایی برای خواندن ،دیدن و آموختن!
مجموعه کتابهای تصویری سپیدار اولین تجربۀ منحصربهفرد در این زمینه بود .در این
کارگاه برای نخستین بار نویسندگان و تصویرگران کنار هم نشستند و یک کتاب مشترک با
موضوع محیطزیست خلق کردند.
کتاب ها زیر نظر استادانی خلق شد که هر کدام نامهایی آشنا در رشتۀ خود بودند:
کیانوش غریبپور و هدی حدادی از استادان تصویرگری ،فریدون عموزادهخلیلی
نویسنده و استاد کارگاههای داستاننویسی و عطیه تکتهرانی کارشناس با سابقۀ
محیطزیست.
کتابها از مرحلۀ ایده تا داستان و تصویر زیر نظر این استادان تألیف شد .حاصل این
کارگاه دو ماهه 18 ،کتاب تصویری بود که گنجینهای ارزشمند ،جذاب ،خواندنی و
دیدنی برای مخاطبان کودک فراهم کرده است.
کودک با خواندن این کتابها ناخودآ گاه در تجربۀ ارزشمندی که در کارگاه شکل گرفته
است ،شریک خواهد شد و بدون شک انگیزههایش برای قصه گفتن ،تصویر کردن و
اندیشیدن به محیطزیست افزایش خواهد یافت.

بالش پرنده

نویسنده :سمیه یاوری
تصویرگر :نرگس جوشش
قطع :خشتی ویژه ()23/5 x ۲۳/۵
گروه سنی8 ،7 ،6 ،5 :
 24صفحه
قیمت 15000 :تومان

ٔ
فروشنده دورهگرد و
بلبلی که آوازش را در یک شهر پرسرو صدا گم کرده ،از موتورسوار،
ٔ
راننده پرسروصدا کمک میخواهد.

۱۷۱۴
نویسنده :زهرا غالمی داودآبادی
تصویرگر :فرینا فاضلراد
قطع :خشتی ویژه ()23/5 x ۲۳/۵
گروه سنی7 ،6 ،5 :
 24صفحه
قیمت ۱۵۰۰۰ :تومان

ٔ
داستان از شکار بلدرچین و تهیه سوپ از آن آغاز میشود .پسر که بر روی بالش پرقو
ٔ
خوابیدهاست با حمله قوهای عصبانی بیرون آمده از بالشها بیدار میشود.

این صدای کی بود؟

1711
نویسنده :شهرزاد شهرجردی
تصویرگر :محمدحسین ماتک
قطع :خشتی ویژه ()23/5 x ۲۳/۵
گروه سنی8 ،7 ،6 ،5 :
 24صفحه
قیمت 15000 :تومان

گیاه کوچکی زیر انبوهی زباله مدفون شده است و از دختری که بطری نوشیدنی خود را
به زبالهها اضافه میکند درخواست کمک دارد.
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کارگاه کتاب تصویری
راز آدم فضایی

۱۷۱۵

یکی مثل من

نویسنده :نیلوفر نیکبنیاد
تصویرگر :بهاره نیاورانی
قطع :خشتی ویژه ()23/5 x ۲۳/۵
گروه سنی7 ،6 ،5 :
 24صفحه
قیمت ۱۵۰۰۰ :تومان

ماجرا از زبان یک کودک روایت میشود که متوجه آمدن یک آدم فضایی به محلهشان
میشود .آدم فضایی از وسایل دور ریختهشده ،اشیای کاربردی تازه و بامزه میسازد.

چقدر َپر

۱۶۳۴
نویسنده :زهرا قدیری
تصویرگر :غزاله بیگدلو
قطع :خشتی ویژه ()23/5 x ۲۳/۵
گروه سنی8 ،7 ،6 :
 ۲۴صفحه
قیمت ۱۵۰۰۰ :تومان

ٔ
دو پسر از عالقه پدرشان به حیوانات صحبت میکنند ،اما میبینیم که یکی از آنها
خواستار حمایت از حیوانات در زادگاه اصلیشان است و دیگری طرفدار شکار یا
نگهداری آنها در منزل خود است.

قشنگ ترین لباس دنیا

۷۱۵
نویسنده :مریم بهرامی
تصویرگر :افسانه صانعی
قطع :خشتی ویژه ()23/5 x ۲۳/۵
گروه سنی8 ،7 ،6 :
 ۲۴صفحه
قیمت ۱۵۰۰۰ :تومان

داستان از زبان بچه یوزپلنگی روایت میشود که مادرش را در تصادف اتومبیل از
ٔ
دست داده و بعد از مدتی توسط انسانها به منطقه حفاظتشده برده میشود؛
جایی با مراقبتهای دقیق اما متفاوت با محیط زیست طبیعی خودشان.

قانونهای آبکی

1712
نویسنده :زهرا جالئیفر
تصویرگر :حمیدرضا بهرامی
قطع :خشتی ویژه ()23/5 x ۲۳/۵
گروه سنی8 ،7 ،6 :
 24صفحه
قیمت 15000 :تومان

ماهیان یک برکه یک روز متوجه کم شدن آب برکه میشوند و راهحلهای متعددی در
راستای صرفهجویی در مصرف آب مطرح میشود.

۱۶۹۵

نویسنده :تهمینه حدادی
تصویرگر :محبوبه یزدانی
قطع :خشتی ویژه ()23/5 x ۲۳/۵
گروه سنی8 ،7 ،6 :
 ۲۴صفحه
قیمت ۱۵۰۰۰ :تومان

مادربزرگ میخواهد قشنگترین لباس دنیا را برای نوهاش بدوزد؛ اما پیشنهادها
متفاوت است .لباسی که در نهایت آماده میشود ،پوشیده از طرح گلها و حیوانات
است که مادربزرگ بر مراقبت از آنها تا کید میکند.
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کارگاه کتاب تصویری
باغ آدمیزاد

۱۷۱۳

غول رودخانه و پل آرزو

نویسنده :فاطمه سرمشقی
تصویرگر :سحر کریمیان شیرازی
قطع :خشتی ویژه ()23/5 x ۲۳/۵
گروه سنی9 ،8 ،7 ،6 :
 36صفحه
قیمت 15000 :تومان

نویسنده :احمد ا کبرپور
تصویرگر :فاطمه خسرویان
قطع :خشتی ویژه ()23/5 x ۲۳/۵
گروه سنی9 ،8 ،7 ،6 :
 36صفحه
قیمت 18000 :تومان

نویسندهای به جنگل میرود تا یک داستان حسابی بنویسد .آدمها بچه پلنگ
داستان را به باغ وحش بردهاند .حیوانات تصمیم میگیرند مقابله به مثل کنند و باغ
آدمیزاد را برای نگهداری آدمها میسازند.

آلبوم عکس یک روباه خیاالتی

1717

یک روز پسری با چیزهایی که از آب رودخانه بیرون کشیده بود یک تلسکوپ ساخت
و با آن دختری را آن سوی رودخانه دید.

خرابکارهای دوستداشتنی

نویسنده :زهرا فردشاد
تصویرگر :طراوت جاللی فراهانی
قطع :خشتی ویژه ()23/5 x ۲۳/۵
گروه سنی9 ،8 ،7 ،6 :
 36صفحه
قیمت 18000 :تومان

دو روباه با هم ازدواج میکنند و محل زندگیشان را با جیش عالمتگذاری میکنند،
اما خیلی زود آدمها با ماشینآالت هیوالیی به آنجا میآیند و زندگی حیوانات را
مختل میکنند .روباهها دست به کار میشوند...

1718

1732

نویسنده :کبریا شجری
تصویرگر :مسعود قرهباغی
قطع :خشتی ویژه ()23/5 x ۲۳/۵
گروه سنی9 ،8 ،7 ،6 :
 36صفحه
قیمت 18000 :تومان

تعداد زیادی پرنده به شهر میآیند و زندگی شهری را مختل میکنند .معلوم میشود
که محل زندگی آنها توسط مردم آلوده و غیرقابل استفاده شده است .بنابراین مردم
دست بهکار میشوند...

شکارگاه عجیب

۱۶۳۵
نویسنده :سمیرا آرامی
تصویرگر :معصومه صحبتی
قطع :خشتی ویژه ()23/5 x ۲۳/۵
گروه سنی9 ،8 ،7 :
 ۲۸صفحه
قیمت ۱۴۰۰۰ :تومان

ٔ
قرار است زنان قالیباف یک قالی با تصویر صحنه شکار پادشاه ببافند .آخر کار معلوم
میشود تیر پادشاه به جای برخورد با شکار ،به آسمان رفته است .زن قالیباف از ترس
خشم پادشاه ،سوار بر آهوی نقششده بر قالی میگریزد.
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کارگاه کتاب تصویری
ماشین افادهای

1733
نویسنده :فاطمه محمودی
تصویرگر :فرشته جعفریفرمند
قطع :خشتی ویژه ()23/5 x ۲۳/۵
گروه سنی9 ،8 ،7 ،6 :
 36صفحه
قیمت 18000 :تومان

زندگی ماشین فرسودهای با آمدن یک ماشین نو دگرگون میشود .در آخر او توسط
ماشین نو به بیمارستان برده میشود تا هم سالمتیاش را بهدست بیاورد و هم جلوی
آلودگی هوا گرفته شود.

کسی از هیوال خبر ندارد؟

۷۱۶

نویسنده :مانا مداح
تصویرگر :سولماز جهانگیر
قطع :خشتی ویژه ()23/5 x ۲۳/۵
گروه سنی9 ،8 ،7 :
 ۲۴صفحه
قیمت ۱۵۰۰۰ :تومان
ٔ
رودخانه خشک شده و هنگام دوچرخه  سواری بچهها سر و کله هیوالی خا کی پیدا
میشود .بچهها تصمیم میگیرند هیوالی خا کی را از بین ببرند.

پسر دودی و غول نوشابهای

1710

نویسنده :علی باباجانی
تصویرگر :حمیده خسرویان
قطع :خشتی ویژه ()23/5 x ۲۳/۵
گروه سنی10 ،9 ،8 ،7 :
 36صفحه
قیمت 20000 :تومان

غول از داخل بطری نوشابه بیرون میآید و به پسر میگوید :آرزو کن .آرزوهای پسر در
راستای تخریب محیطزیست است و این کار آنقدر ادامه پیدا میکند تا غول مجبور
میشود پسر را داخل بطری بیندازد.

عروس دریایی خوشمزهی لعنتی

1731

نویسنده :ملیحه شاهرخی جاوید
تصویرگر :مهرناز کافی زارع
قطع :خشتی ویژه ()23/5 x ۲۳/۵
گروه سنی10 ،9 ،8 ،7 :
 24صفحه
قیمت 18000 :تومان

پسری هنگام ماهیگیری متوجه میشود ال کپشت آشنایش حال خوشی ندارد.
ٔ
ال کپشت را پیش دامپزشک میبرند و معلوم میشود یک کیسه پالستیک در شکم
اوست.

29

عمه خانم و ماجراهای آبکی
«عمه خانم و ماجراهای آبکی» مجموعهای شامل دوازده کتاب است که داستانهایی
مرتبط با صرفهجویی در مصرف آب را تعریف میکند .شخصیت اصلی داستانها «عمه
زمزم» است که در هر کتاب بعد از دیدن کارهای اشتباه و هدر دادن بیمورد آب ،به همراه
«آبتین» و «شبنم» فرد خاطی را پیدا میکنند ،با چتر جادویی خودشان را به محل میرسانند
ٔ
استفاده درست از آب در زمینههای مختلف را به او آموزش میدهند .هدر دادن آب در
و
ٔ
ساختمانسازی ،کارهای خانه ،خرابی لولههای آب ،استفاده درست از کولر آبی و  ...برخی
ٔ
نیمه دوم هر کتاب به ٔ
شیوه کمیک
از مضامین کتابها هستند .داستانها طنزآمیزند و
استریپ ماجرا را پیش میبرد.

نویسنده :فرهاد حسنزاده
تصویرگر :نازنین جمشیدی
قطع :وزیری
گروه سنی9 ،8 ،7 :
موضوع :صرفهجویی در مصرف آب

اگر زمین مثل سیبزمینی چروکیده شود!

1212

با کتلتها شوخی نکن

 24صفحه
قیمت 12000 :تومان

 24صفحه
قیمت 12000 :تومان

دختری با یک گوشی تلفن و آب بیزبان! 1214

تخم مرغ نیمرو باالی پشتبام!

 24صفحه
قیمت 12000 :تومان

حرف حساب ،نان و کباب

 24صفحه
قیمت 15000 :تومان

 24صفحه
قیمت 15000 :تومان

فرهاد حسنزاده

مجموعه کتابهای

عمهخانم و ماجراهای آبکی
چطور باید یک ماشین را به حمام برد؟
شیلنگ آب فشفشو
شیر آب حرف گوشکن
ا گر زمین مثل سیبزمینی چروکیده شود!

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.

با کتلتها شوخی نکن
دختری با یک گوشی تلفن و آب بیزبان!
تخممرغ نیمرو باالی پشتبام!
بعضی از شیرها را باید بست ،بعضیها را باید خورد
حرف حساب ،نان و کباب
ده میلیون لیوان آب میشود خیلی!
ماهی بیرون از استخر
خرچنگ خوشخط

۱2٠٠٠
تومان

۱۲1۶

نازنین جمشیدی

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.

2

2
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1215

 24صفحه
قیمت 15000 :تومان

بعضی از شیرها را باید بست ،بعضی را باید خورد! 1216
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.

۱۲۱۳

2

1217

بقبقوها رو بردن سیصد تا بوق آوردن

1191

شاعر :زهرا موسوی
تصویرگر :نرگس دالوری
قطع :خشتی
گروه سنی7 ،6 ،5 ،4 :
 ۲۴صفحه
قیمت 18000 :تومان
شعر
در این کتاب ،موضوع آلودگیهای زمین با شعر بیان شدهاست .شاعر در بخشهای
ٔ
درباره آلودگی هوا ،آلودگی صوتی ،آلودگی آبها ،شکار حیوانات و نقش
مختلف
انسانها در آلوده کردن محیطزیست ،شعرهایی با اوزان متفاوت سروده است.

آلبوم عکسهای گاندو تپله

نامههای گاندو تمساحی از سیستان و بلوچستان 1081

860

نویسنده :معصومه یزدانی
تصویرگر :عاطفه فتوحی
قطع :رقعی
گروه سنی9 ،8 ،7 :
 160صفحه
قیمت 20000 :تومان

نویسنده :معصومه یزدانی
تصویرگر :نرگس دالوری
قطع :رقعی
گروه سنی9 ،8 ،7 :
 48صفحه
قیمت 10000 :تومان
رمان ماجرای یک تمساح پوزهکوتاه است که قرار است از رودخانهای که کمآب شده
همراه یک شکارچی به جایی پرآب برود اما شکارچی به او دروغ گفته است .گاندو در
سفری طوالنی ،ماجراهایی را از سر میگذراند تا باالخره به زادگاه خودش برمیگردد.

متهم ردیف اول قونقورو

داستان به شکل ایمیلهای گاندو به تمساحهای دیگر و پاسخهای آنها و با زبان
طنزآمیز نوشته شده است .مادر گاندو گم شده و گاندو اطالعیهای برای پیدا کردن
او درست میکند.

پوشکا

1523

نویسنده :معصومه یزدانی
تصویرگر :غزاله بیگدلو
قطع :رقعی
گروه سنی10 ،9 ،8 :
موضوع :حفاظت محیط زیست
 ۶۴صفحه
قیمت 17000 :تومان
شرکتانتشاراتفنیایران
کتابهای نردبان را برای
مخاطبانمختلفدر
چهاردستۀ کلی
منتشرمیکند:

نردبانسبز

ـ ـ محیط زیست ـ ـ

نردبانآبی

ـ ـ پیش از دبستان ـ ـ

نردبانقرمز

ـ ـ مهارتهای زندگی ـ ـ

1058
نویسنده :اعظم مهدوی
تصویرگر :نرگس دالوری
قطع :رقعی
گروه سنی10 ،9 ،8 :
 56صفحه
قیمت 12000 :تومان

اعظم مهدوی

ا گر یک شب از خواب بیدار شوی و وسط آشپزخانه با یک
خرس قطبی واقعی واقعی به اسم پوشکا روبهرو شوی ،چه میکنی؟
ا گر روزهای بعد و بعدتر ببینی که این پوشکا خیال دارد خودش
را به عنوان عضو جدید خانوادهات جا بزند چه میکنی؟
کتاب پوشکا را بخوان تا بدانی با یک خرس قطبی
در خانه چه میتوان کرݣݣد.

اعظم مهدوی

با تصویرگری نرگس دالوری

نردبان بنفش
ـ ـ عمومی ـ ـ

از وقتی نوشتن یاد گرفتم تا فرصت گیر میآوردم،
توی دفترهایم به جای مشق ،قصه مینوشتم.
بعضیهایشان بیسروته بودند و بعضیها هم
باسروته .آن باسروتهها کمکم آنقدر زیاد شدند
که تا به خودم بیایم ،دیدم شدهام نویسنده .حاال
بدون فکر کردن به مشقهای عقبافتاده تا
میتوانم داستان مینویسم.

نرگس دالوری

نرگس دالوری هستم .یک روز بهاری در تهران
به دنیا اومدم .کتابها و مجلههای زیادی رو
تصویرسازی کردم .از همون اولم شغلمو دوست
داشتم.

۱۲٠٠٠
تومان

۱۰۵۸

کاغذ این کتاب از
جنگلهای پایدار
تهیه شده است.

داستان ماجرای طنزآمیز و تخیلی زندانی شدن یک خرس توسط آدمهاست .خرس بهدلیل عبور از ٔ
جاده انسانها دستگیر شده ولی در نهایت معلوم میشود که جادهسازان
باید برای عبور حیوانات مسیر مخصوص در نظر بگیرند.

زندگی پر فراز و نشیب یک قوطی کنسرو

ٔ
این رمان ،ماجرای یک خرس قطبی را روایت میکند که یک روز در یخچال خانه نگار
پیدا میشود .پوشکا و نگار به سرعت با هم دوست میشوند اما بعد از مدتی متوجه
میشوند که هر جانداری باید در زیستگاه خود زندگی کند و پوشکا به قطب برمیگردد.

1155

نویسنده :آنیتا یار محمدی
تصویرگر :مجید فخارزوراه
قطع :رقعی
گروه سنی+10 :
 56صفحه
قیمت ۷۰۰۰ :تومان

داستان از زبان یک قوطی کنسرو لوبیا روایت میشود که بعد از اولین استفاده کنار یک
باغ پرتاب میشود و بعد از سالها زندگی سخت با زبالههای دیگر ،باالخره بازیافت
میشود و زندگی دوباره پیدا میکند.
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دردسرهای شهر روشن :بیرون و ماهیهای عاشق 1068
نویسنده :مسعود ملکیاری
تصویرگر :غزل فتحالهی
قطع :خشتی
گروه سنی10 ،9 ،8 :
موضوع :آلودگی دریا
 ۳۶صفحه
قیمت 20000 :تومان
مرد سودجویی کف مخصوص شستوشو را به شهر روشن میآورد .سا کنین
ٔ
شهر بعد از مصرف بیرویه کف ،باعث آلودگی رودخانه میشوند و حاال باید با
هیوالی کف مبارزه کنند.

پیتزاهای خطرناک
پیام ابراهیمی

با تصویرگری زهرا محمدنژاد

834
نویسنده :پیام ابراهیمی
تصویرگر :زهرا محمدنژاد
قطع :خشتی
گروه سنی8 ،7 ،6 :
موضوع :استفادۀ بهینه از نیروی برق
 ۲۴صفحه
قیمت 12000 :تومان

شرکتانتشاراتفنیایران
کتابهاینردبانرابرای
مخاطبانمختلفدر
چهاردستۀ ݣݣکلی
منتشرمیکند:

نردبانسبز

ـ ـمحیطزیستــ

نردبانآبی

ـ ـپیشازدبستانـ ـ 

شرکتانتشاراتفنیایران
کتابهاینردبانرابرای
مخاطبانمختلفدر
چهاردستۀ ݣݣکلی
منتشرمیکند:

نردبانسبز

ـ ـمحیطزیستــ

گودی همسایهی آقای دانشمند است .به خانهی او میرود و
اختراعات عجیب او را میبیند.
آقای دانشمند قلبی پاک 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.

نردبانقرمز

ـ ـمهارتهایزندگیـ ـ 

نردبان بنفش

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.

نردبانقرمز

سولماز خواجهوند

سولمازخواجهوند

عناوین کتابهای این مجموعه از این قرارند:
•گرههای سبیل گربهای •پیتزاهای خطرنا ک
• نگهبان جعبههای پیتزا • المپیک کامپیوتری
• یخچال تحریر • خانهی یخی •همبازی برقخوار
• اختراع گودی موفرفری

۶000

تومان

833

کاغذ این کتاب از
جنگلهایصنعتیپایدار
تهیه شده است.

نردبان بنفش
ـ ـعمومیــ

سر من النهی گنجشکهاست

نویسنده :رفعت هاشمی سیسخت
تصویرگر :سمیه علیپور
قطع :خشتی
گروه سنی9 ،8 ،7 :
 ۳۶صفحه
قیمت 18000 :تومان
ٔ
ٔ
پدربزرگ خانه قدیمی را به پدر و عمه میبخشد که به جای آن خانه چندطبقه بسازند،
اما نوه را مراقب درخت بزرگ حیاط که پر از گنجشک است میکند تا آن را قطع نکنند.
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باتصویرگریزهرامحمدنژاد

توسهدنیاآمدم.دمدمههایغروب.به
ششآبانشص 
نظرمبهترینوقتبرایدنیاآمدنهماندمدمههایغروب
است.چوندمغروبدنیامیآیی،بهبزرگترهاسالم
میکنی،تولدتروبهدنیاتبریکمیگویی.بعدشبمیشود
ومیخوابیومنعاشقخوابموعاشقداستان!
اولینداستانمراوقتیدوازدهسالمبودتعریفکردم.
دراردوتویقطاربرایهمکالسیهایمکهوولوولک
داشتند.وقتیبرگشتمتصمیمگرفتمبنویسمش.ولیبیشتر
ازچندخطننوشتم،چونمنهموولوولکداشتمو
نمیتوانستمبیشترازپنجدقیقهیکجابنشینم.
بعدهاهمکهبزرگترشدمویادگرفتموولوولکدرونمرا
کنترلکنمآنداستاندیگرازیادمرفتهبود.ولیداستانهای
دیگرینوشتممثل«شبشدمنبخوابم»«،دزدموبچه
میبرم»«،قصههایگودیفرفری»و«تانتانا».

زهرا محمدنژاد

منزهرامحمدنژادهستم.نقاشهمینکتابیکه
دردستهایقشنگتوست.
مطمئنمازهمونموقعیکهبهایندنیاسفرکردم،یعنی
ششمتیرماهسال ݢݢ،۱۳۶۸عاشقنقاشیبودم.
چون،نقاشیکردنباخودشبرایمنیهعالمه
حسشادیوشورونشاطمیاره.
امیدوارمتوهمازتماشاینقاشیهاملذتببری.

زهرا محمدنژاد

۶000

تومان

837

کاغذ این کتاب از
جنگلهایصنعتیپایدار
تهیه شده است.

1481

باتصویرگریزهرامحمدنژاد

ـ ـعمومیــ

ـ ـمهارتهایزندگیـ ـ 

نردبانآبی

سولمازخواجهوند

عناوین کتابهای این مجموعه از این قرارند:
•گرههای سبیل گربهای •پیتزاهای خطرناک
• نگهبان جعبههای پیتزا • المپیک کامپیوتری
• یخچال تحریر • خانهی یخی •همبازی برقخوار
• اختراع گودی موفرفری

ٔ
ٔ
درباره دیدار گودی با آقای دانشمندی است که اختراع تازهاش در زمینه
داستان
ٔ
مصرف بهینه برق ،خودش موجب مصرف بیرویه میشود .داستان به شکل غیر
مستقیم کارهایی را که موجب هدر رفتن برق میشود شرح میدهد.
ـ ـپیشازدبستانـ ـ 

سولماز خواجهوند

توسهدنیاآمدم.دمدمههایغروب.به
ششآبانشص 
نظرمبهترینوقتبرایدنیاآمدنهماندمدمههایغروب
است.چوندمغروبدنیامیآیی،بهبزرگترهاسالم
میکنی،تولدتروبهدنیاتبریکمیگویی.بعدشبمیشود
ومیخوابیومنعاشقخوابموعاشقداستان!
اولینداستانمراوقتیدوازدهسالمبودتعریفکردم.
دراردوتویقطاربرایهمکالسیهایمکهوولوولک
داشتند.وقتیبرگشتمتصمیمگرفتمبنویسمش.ولیبیشتر
ازچندخطننوشتم،چونمنهموولوولکداشتمو
نمیتوانستمبیشترازپنجدقیقهیکجابنشینم.
بعدهاهمکهبزرگترشدمویادگرفتموولوولکدرونمرا
کنترلکنمآنداستاندیگرازیادمرفتهبود.ولیداستانهای
دیگرینوشتممثل«شبشدمنبخوابم»«،دزدموبچه
میبرم»«،قصههایگودیفرفری»و«تانتانا».

قلعهی خاموشان

منزهرامحمدنژادهستم.نقاشهمینکتابیکه
دردستهایقشنگتوست.
مطمئنمازهمونموقعیکهبهایندنیاسفرکردم،یعنی
ششمتیرماهسال ݢݢ،۱۳۶۸عاشقنقاشیبودم.
چون،نقاشیکردنباخودشبرایمنیهعالمه
حسشادیوشورونشاطمیاره.
امیدوارمتوهمازتماشاینقاشیهاملذتببری.

1483
نویسنده :فروزنده داورپناه
تصویرگر :مریم سادات طباطبایی
قطع :خشتی
گروه سنی10 ،9 ،8 ،7 :
 ۳۶صفحه
قیمت 20000 :تومان

پادشاه یک سرزمین در قلعهای سنگی زندگی میکند که متوجه میشود مرد چوببر از
چوب درختان برای کلبهاش در ساخته است .پادشاه دستور میدهد برای پیشرفت
شهر وسایل چوبی بیشتری بسازند تا اینکه تمام جنگل نابود میشود.

تابستان من با خرس سیاه و شعر نو

1525

خرس ماه

نویسنده :مهسا تکاپومنش بقایی
قطع :رقعی
گروه سنی+13 :
 192صفحه
قیمت ۲۷۰۰۰ :تومان
رمان نوجوان

نویسنده :مهدی رجبی
قطع :رقعی
گروه سنی+11 :
 56صفحه
قیمت ۸۰۰۰ :تومان
رمان نوجوان

ٔ
داستان از زبان پسری روایت میشود که از خارج از ایران به خانه عمهاش در رودان
برگشته و در آنجا به توله خرس سیاهی کمک میکند تا فرار کند. ...

شکارچی

1113

داستان ماجرای آمدن دو توله خرس به روستایی در جنوب ایران است .صاحب باغ و
دو دخترش مراقب تولهخرسها هستند تا آنها را تحویل محیطبانی بدهند اما قبل از
آمدن محیطبان ،کسی دو تولهخرس را بیهوش کرده و دزدیده است. ...

1421
نویسنده :سید محمد هاشمی
تصویرگر :مریم طباطبایی
قطع :رقعی
گروه سنی+13 :
 ۶۴صفحه
قیمت 18000 :تومان
رمان نوجوان

داستان چند نوجوان را روایت میکند که در یکی از روستاهای اطراف جنگل زندگی
میکنند .ارسالن که همیار محیطزیست است و پدرش توسط شکارچیها کشته
ٔ
شده ،همراه دوستانش پیگیر شکار بیرحمانه حیواناتی مثل خرس ،روباه ،پلنگ و
مرال توسط شکارچیان میشوند.

زباندرازی زبالهها
زبان درازی زبالهها
حسین توالیی

ماهیهای وحشتزده
هراسان شنا میکنند
از همدیگر
از سنگهای کف رودخانه حتی
نشانی دریا را میپرسند

با تصویرگری افسانه خرمشاهی

قورباغههای گیج
میپرند بیرون از آب
و باز میپرند توی رودخانه

حسین توالیی

با تصویرگری افسانه خرمشاهی

حسین توالیی

شاعر :حسین توالیی
تصویرگر :افسانه خرمشاهی
قطع :رقعی
گروه سنی9 ،8 ،7 :
 48صفحه
قیمت 7000 :تومان
شعر

1095

بیشه پایی اگر داشت
شاعر :داود لطفاله ،زهرا موسوی،
مریم اسالمی
قطع :رقعی
 40صفحه
قیمت ۷۰۰۰ :تومان
شعر

از همان عصر پاییزی سال  ۱۳۵۸که در رشت
به دنیا آمدم تا امروز هنوز حسین توالیی هستم.
حتی در  ۹سالگی با همین اسم عضو کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرمان
شدم .آنجا اسمهای زیادی را شناختم .اسم
آدمها ،اسم کتابها ،فیلمها ،بازیها و شعرها،
شعرها ،شعرها.
 ...اما یک اسم ،عجیب به دلم نشسته است
و هر بار که صدایش میکنم دلم پر از بهار و گل
میشود« :بهارگل»؛ دخترکم!

افسانه خرمشاهی

۷٠٠٠
تومان
کاغذ این کتاب از
جنگلهای پایدار
تهیه شده است.

۱۰۹۵

من افسانه هستم ،افسانه خرمشاهی .سال
شصتوچهار در یکی از شهرهای بارونی شمال
به دنیا اومدم .برگ تمام درختها زرد و نارنجی
بود ،دو رنگی که هنوز هم خیلی دوسشون دارم.
از شیش سالگی که مینشستم پیش مادرم و
نقاشی میکشیدم میدونستم باید تا آخر عمرم
کارم همین باشه .من عاشق نقاشی کشیدنم
و چقدر خوب که میتونم اونها رو با شما به
اشترا ک بذارم.

تمامی شعرهای این کتاب در وصف طبیعت و نگرانی از نابودی آن است.

1274

با تصویرگری :افروز قلیزاده

ٔ
این مجموعه شعر موضوعاتی مثل طبیعت ،حفاظت از حیوانات ،گرمشدن زمین،
آلودگی آبها و  ...را شامل میشود.
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ماجراجوییهای رایلی
قطع :خشتی
گروه سنی11-10-9 :
 36صفحه
ٔ
«مجموعه رایلی» داستان پسرک ماجراجویی است که به گوشه و کنار دنیا سفر
میکند؛ از آفریقا و استرالیا گرفته تا آالسکا .با رایلی همسفر شوید تا همراه او وارد دنیای
ٔ
درباره آنها
اسرارآمیز طبیعت و جانوران شوید و اطالعات عجیبوغریب و مفیدی
بهدست آورید.

در جستجوی پاندا
اندا المری
آم

لورا هورویتس

مترجم :مر یم رضازاده

1362
مترجم :مریم رضازاده
موضوع :حیوانات در حال انقراض
قیمت 20000 :تومان

ٔ
منطقه حفاظت ٔ
شده زیستگاه پانداها ،با گیاهان و
رایلی و عمو مکس با گشتوگذار در
جانوران بومی منطقه آشنا میشوند و از چند پاندا عکس میگیرند و برای مرکز تحقیقاتی
میفرستند و نا گهان متوجه میشوند پاندایی گم شده است...

صحرای وحشی استرالیا
اندا المری
آم

لورا هورویتس

مترجم :م ریم ع ربی

راز صخرههای مرجانی

1631

اندا المری
آم

مترجم :مریم عربی
موضوع :حفاظت منابع دریایی
قیمت 20000 :تومان

رایلی به شهری در استرالیای شرقی ،در نزدیکی صخرههای بزرگ مرجانی سفر میکند؛
ٔ
صخرههایی که در معرض خطر نابودی قرار گرفتهاند .او با جانوران دریایی ،چرخه
زندگی مرجانها و علت سفید شدن آنها آشنا میشود...

سفر پر خطر ماهیهای آزاد

مترجم :مریم عربی
موضوع :حفاظت از زیستگاهها
قیمت 20000 :تومان

رایلی همراه عمو مکس و دختر عمو آلیس به زیستگاه کوآالها میروند .آنها متوجه
میشوند که کوآالها برای غذا و سرپناه به درختان ا کالیپتوس نیاز دارند ولی این درختان
قطع میشوند تا جایشان را به مزارع و شهرها بدهند و ممکن است کوآالها منقرض شوند...

لورا هورویتس

مترجم :م ریم ع ربی

اندا المری
آم

لورا هورویتس

مترجم :مر ݫݔىم عر بی

1633

مترجم :مریم عربی
موضوع :حفاظت از حیات وحش
قیمت 20000 :تومان

رایلی همراه با عمو مکس ،زن عمو و دختر عمو آلیس به منطقهای در رودخانه سفر
میکنند .آنها میخواستند ببینند چه چیزی باعث شده که ماهیهای آزاد منطقه
به خطر میافتند...

خطر در بیشهزارهای آفریقای جنوبی
آ

34

1630

اندا المری
م

لورا هورویتس

مترجم :م ریم رضازاده

1283

مترجم :مریم رضازاده
موضوع :حفاظت حیاتوحش
قیمت 20000 :تومان

رایلی همراه عمو مکس ،زن عمو و دختر عمو آلیس راهی بیشهزار میشوند ،با جانوران
مختلف آشنا میشوند و متوجه میشوند چه خطراتی جانوران را تهدید میکند ولی
یک دفعه ،تعدادی فیل ماده و بچهفیل را دیدند که به طرف آنها میآیند...

ديده بان كره زمين

602

مترجم :امید اقتداری
قطع :رحلی
موضوع :مشارکت شهروندان در حفظ
محیطزیست /تغییرات اقلیمی
 96صفحه
قیمت 65000 :تومان
جلد سخت
این کتاب در ذیل چهار عنوان کلی دیدهبان زمین ،دیدهبان آب ،دیدهبان جانوران و
دیدهبان غذا ،آسیبهای زیستمحیطی مرتبط را شرح و راهکارهایی برای مهار کردن این
مشکالت داده است .کتاب واژهنامه ،نمایه و فهرست پایگاههای محیطزیستی دارد.

به جنگ آلودگی برویم

1347

مترجم :نگار عجایبی
قطع :خشتی
گروه سنی8 ،7 ،6 :
موضوع :تأثیر آلودگی بر محیطزیست/
استفاده بهینه از انرژی
 24صفحه
قیمت 14000 :تومان
«تایلر» به دنبال راههایی برای مقابله با آلودگی میگردد .او تبدیل به یک صرفهجوی
بزرگ میشود و در این مسیر با سه مفهوم کلیدی «بازکاهی»« ،بازمصرف» و «بازیافت»
آشنا میشود .کتاب دارای واژهنامه و نمایه است.

سرگرمیهای سبز (محیطزیستی)

1348

مترجم :سارا وطنآبادی
قطع :وزیری
گروه سنی11 ،10 ،9 :
موضوع :حفاظت محیطزیست
 32صفحه
قیمت 8000 :تومان

مترجم :نگار عجایبی
قطع :وزیری
گروه سنی10 ،9 ،8 :
موضوع :تأثیر آلودگی بر محیطزیست/
صنعتی شدن شهرها
 48صفحه
قیمت 24000 :تومان
ٔ
سیاره خود به سرزمین سبز وامپها میآیند ،طبیعت را از بین
پلوتوسیها از
میبرند و خودشان هم دیگر نمیتوانند در آنجا زندگی کنند.

عملیات نجات اردک

1533

مترجم :نگار عجایبی
قطع :رقعی
گروه سنی12 ،11 ،10 :
موضوع :داستانهای فکاهی مصور /حفاظت
محیطزیست
 48صفحه
قیمت 21000 :تومان

کتاب شامل بیست و سه فعالیت سرگرمکننده مثل پیدا کردن تفاوتها ،دنبال کردن
رمزها ،پر کردن جاهای خالی و  ...است که مخاطب از طریق انجام آنها محافظت
از محیطزیست را میآموزد.

آلودگی هوا ( 50پرسش و پاسخ)

دنیای وامپها

1536

ٔ
درباره سه نوع آلودگی آب ،خا ک و هوا شروع
این داستان کمیک استریپ با توضیح
میشود .گروهی از دانشآموزان یک مدرسه هنگام گشتوگذار در طبیعت ،با
آسیبهای مختلف زیستمحیطی آشنا میشوند.

1532

مترجم :نوید کریمزاده
قطع :رقعی
گروه سنی14 ،13 ،12 ،11 :
موضوع :آلودگی هوا /جنبههای زیستمحیطی
آلودگی
 64صفحه
قیمت 24000 :تومان
در شروع این کتاب ۵۰ ،پرسش اصلی مرتبط با آلودگی هوا و به دنبال آن ،پاسخ
ٔ
پرسشها همراه با تصویر آمده است .واژهنامه توضیحی و همینطور خودآزمایی چهار
گزینهای پایان کتاب ،آن را برای دانشآموزان کاربردی کردهاست.

35

آشنایی با زیستگاهها
مترجم :رویا رضوانی
قطع :وزیری
گروه سنی12 ،11 ،10 :

در هر کتاب «آشنایی با زیستگاهها» یکی از زیستگاهها را از زبان یکی از جانوران خاص همان
منطقه معرفی میکند .بهطور مثال پاندای دوساله که به تازگی از مادرش جدا شده است در
پی یافتن قلمرو جدید از ٔ
دره خیزران راه میافتد و در طول مسیر خطرات و اتفاقات مختلفی را
ٔ
تجربه میکند و مخاطب نیز از زاویه دید او با ویژگیهای خاص منطقه آشنا میشود .در انتهای
هر کتاب اطالعات تکمیلی ٔ
درباره آن زیستگاه به همراه واژهنامه توصیفی آمده است.

قارهی یخی ،داستانی از جنوبگان

1311

موضوع :پنگوئن امپراتور  -قطب جنوب
 28صفحه
قیمت 15000 :تومان

درهی خیزران ،داستانی از یک جنگل بامبو در چین 1313

خ بلند
موضوع :گوسفند شا 
 28صفحه
قیمت 15000 :تومان

36

شمالی کانادا
داستانی از جنگلهای
ِ

آدری ِف َرگِلوش

با تصویرگری كريستا فورِست
مترجم :رؤیا رضوانی

موضوع :گوزن شمالی
 28صفحه
قیمت 15000 :تومان

خرس گریزلی ،داستانی از جنگلهای اقیانوس آرام 1315
موضوع :خرس خا کستری
 28صفحه
قیمت 15000 :تومان

موضوع :پاندای غولپیکر
 28صفحه
قیمت 15000 :تومان

ردپایی باالتر از مرز جنگل،
داستان چمنزاری در کوهستان راکی

سرزمین گوزن شمالی ،داستانی از جنگلهای شمالی کانادا 1312

1319

زیستگاهی بر فراز ابرها.
داستانی از طبیعت و حیوانات بومی هیمالیا
موضوع :پلنگ برفی /جانورشناسی/
کوه هیمالیا
 28صفحه
قیمت 15000 :تومان

1364

رمان محیطزیستی
نجات دلفین کوچولو

1331

مترجم :نیره توکلی
قطع :رقعی
گروه سنی14 ،13 ،12 ،11 :
 104صفحه
قیمت 14000 :تومان
رمان نوجوان

فاجعه در ساحل
سوزان ساندرز

ٔ
درباره تعدادی از غواصان و حامیان دلفینهاست که در طی ماجرایی با
این رمان
شکارچیان دلفینها درگیر میشوند و قصد نجات دلفینها را دارند.

مترجـم :نیلوفر مهدیان

131

مترجم :نیلوفر مهدیان
قطع :رقعی
گروه سنی14 ،13 ،12 ،11 :
 97صفحه
قیمت 14000 :تومان
رمان نوجوان

درباره یک گروه حامی حیوانات دریایی است که ٔ
ٔ
پروژه درمان و آزادسازی
این رمان
ٔ
دوباره حیوانات به زیستگاه اصلی را دنبال میکنند .آنها در حین انجام این پروژه با
نشت نفت در آبهای اقیانوس مواجه میشوند.

هشدار سبز
ٔ
این مجموعه شش جلدی مفاهیم محیطزیست را با زبان روان و همراه با تصاویر به مخاطب
ارائه میدهد .در هر کتاب ابتدا دالیل بهوجود آمدن مشکالتی مثل از بین رفتن جنگلهای
بارانی شرح دادهشده ،تبعات آن از زوایای مختلف بررسی شده و راهکارهای جبران آن
ٔ
آمده است .کتابها مناسب استفاده در پژوهش برای گروه سنی نوجوان هستند و همه
آنها دارای واژهنامه ،نمایه و وبگاههای زیستمحیطی هستند.

قطع :وزیری
گروه سنی13 ،12 ،11 ،10 ،9 :

جنگلهای بارانی
ر

بکا هانتر

متر

جم :نگار

عجایبی

ر

بکا هانتر

مترجم:

عباس

مترجم :عباس زندباف
موضوع :استفادۀ بهینه از انرژی /منابع
انرژی -آیندهنگری /مدیریت مصرف انرژی
 32صفحه
قیمت 14000 :تومان

مترجم :نگار عجایبی
موضوع :جنگلهای بارانی /بومشناسی
 32صفحه
قیمت 14000 :تومان

کمبود آب
زندباف

867

کمبود منابع انرژی

699
مترجم :عباس زندباف
موضوع :منابع آب
 32صفحه
قیمت 14000 :تومان

697

بازیافت پسماندها
ر

بکا هانتر

مترجم:

هایده کر

وبی

700

مترجم :هایده کروبی
موضوع :بازیافت
 32صفحه
قیمت 14000 :تومان

37

-دربارهی آلودگی هوا

گری لوپز

مترجم :فاطمه باغستانی

1280
-

مترجم :داود لطفاله
قطع :وزیری
گروه سنی14 ،13 ،12 ،11 :
موضوع :مدیریت کیفیت هوا
 32صفحه
قیمت 14000 :تومان

مترجم :فاطمه باغستانی
قطع :خشتی
گروه سنی13 ،12 ،11 ،10 ،9 :
 36صفحه
قیمت 18000 :تومان

این کتاب روند آلودگی ٔکره زمین را از دو میلیارد سال پیش تا امروز بررسی میکند؛
آلودگیهای ناشی از صنعتی شدن شهرها ،باران اسیدی ،سوختهای فسیلی ،اثر
گلخانهای و سوختن جنگلها.

ارزش خاک

983

دل
بران
ت

مت
رج

268

مترجم :محمدرضا داهی
قطع :وزیری
گروه سنی13 ،12 ،11 ،10 :
موضوع :علوم زیستمحیطی /بومشناسی
 48صفحه
قیمت 20000 :تومان
در این کتاب ،اصطالحات و مفاهیم مرتبط با محیطزیست به شکل یک دائرةالمعارف
تصویری با زبان رسمی و روان همراه با تصاویر برای مخاطب شرح داده است .تعریف
محیطزیست ،انرژی ،تجزیهکنندهها ،ا کوسیستمها ،چرخهها ،تهدیدهای جهانی و ...

انقالب انرژی :مبارزه با گرمایش زمین
-

-انرژیهای نو

م :ت
رانه

این کتاب مفاهیم مرتبط با خا ک را همانند یک دائرةالمعارف تصویری کوچک به
مخاطب ارائه داده است .مانند :فرسایش آبی ،آلودگی ،کشاورزی بهتر و  ...کتاب
ٔ
دارای واژهنامه توصیفی ،وبگاههای زیستمحیطی و نمایه است.

محیطزیست از علم تا عمل

در این کتاب موضوعاتی مانند هوای حیاتی ،چرخههای طبیعی ،صنعت و انرژی،
شهرهای غرق در مهدود و  ...با زبان رسمی و روان همراه با تصاویر بررسی شده است.

هریی

مترجم :داود لطفاهلل
قطع :وزیری
گروه سنی13 ،12 ،11 ،10 :
موضوع :فرسایش خا ک
 32صفحه
قیمت 14000 :تومان

طاهری

1290
مترجم :ترانه طاهری
قطع :وزیری
گروه سنی13 ،12 ،11 ،10 :
موضوع :انرژیهای پایانناپذیر
 32صفحه
قیمت 18000 :تومان

برخی از مفاهیمی که در این کتاب شرح داده شده است عبارتاند از  :انرژی تجدیدپذیر
و تجدیدناپذیر ،انواع انرژی ،مشکالت هر کدام از انرژیها ،شیوههای صرفهجویی در
خانه و  . ...کتاب دارای واژهنامه ،نمایه و وبگاههای زیستمحیطی است.

-ردپای زباله در دریاها

911
نویسنده- :
فاطمه باغستانی
مترجم:
تصویرگر- :
خشتی
قطع:
قطع- :
سنی14 ،13 ،12 ،11 :
گروه
گروه
سنی:زبال-ههای دریایی /آلودگی دریاها
موضوع:
صفحه-
موضوع:
60
 صفحهقیمت 38000 :تومان
قیمت - :تومان

در-فصلهای مختلف کتاب حرکت آبهای اقیانوسها ،مسیر بادها ،انواع زباله و ...
شرح داده شده است .کتاب واژهنامه ،نمایه و فهرست وبگاههای زیستمحیطی
دارد.

1003

مترجم :بهرام معلمی
قطع :وزیری
گروه سنی12 ،11 ،10 :
موضوع :صرفهجویی انرژی /کاهش گازهای
گلخانهای /دی ا کسید کربن جوی
 32صفحه
قیمت 14000 :تومان

38

کاهش آلودگی هوا

1324

ٔ
این کتاب از مجموعه «انقالب انرژی» است که راههای جلوگیری از اتالف انرژی،
جلوگیری از گرم شدن زمین ،صرفهجویی و  ...را شرح میدهد .کتاب گاهشمار
رویدادهای مرتبط با گرم شدن زمین ،واژهنامه و نمایه دارد.

نویسنده- :
تصویرگر- :
قطع- :
گروه سنی- :
موضوع:
 صفحهقیمت - :تومان

شاهد عینی

ماهیها

956
مترجم :محمدرضا افضلی
قطع :رحلی
 ۷۲صفحه
قیمت 55000 :تومان
جلد سخت

دایناسورها

889
مترجم :محمدرضا افضلی
قطع :رحلی
 ۷۲صفحه
قیمت 55000 :تومان
جلد سخت

پستانداران

1651

ٔ
مجموعه شاهد عینی شامل کتابهایی با موضوعات متنوع است و برای خوانندگان کودک
و نوجوانی نوشته شده است که ذهنی پویا و جستوجوگر دارند .تصویرهای رنگی زیبا
ٔ
و شکلهایی با جزئیات فراوان از ویژگیهای این مجموعه است .مجموعه شاهد عینی
مجموعهای غیرداستانی و علمی است ،اما به ٔ
اندازه هر داستانی سرگرمکننده و جذاب است.
هر یک از کتابهای این مجموعه ،با تمرکز روی موضوعی خاص ،دریچهای است که
ً
ٔ
مستقیما به جهان طبیعت و دنیای پیرامون ما باز میشود .خوانندگان نوجوان با مطالعه هر
یک از کتابها درک کاملتری از موضوع مطرح شده در آن کتاب پیدا میکنند.
ٔ
مجموعه شاهد عینی یکی از معتبرترین مجموعههای علمی برای کودکان و نوجوانان است
و هر جلد آن را چندین مشاور و متخصص در موضوع مورد نظر بررسی کردهاند تا از صحت
اطالعات ارائه شده در آن اطمینان حاصل شود.
اطالعات متنوع ،تصاویر گویا و نکتههای علمی سرگرمکننده و گونا گون در هر صفحه
خواننده را به دنبال کردن مطلب در صفحههای بعد ترغیب میکند ،بدون اینکه موجب
مالل یا خستگی او شود .پدر و مادرهایی که هر یک از کتابهای این مجموعه را برای
کودکان خود ،یا همراه با آنها ،میخوانند نیز بینصیب نمیمانند .مطمئن باشند که با
ٔ
مطالعه هر کتاب مطالب جدیدی خواهند آموخت.

پرندگان
مترجم :محمدرضا افضلی
قطع :رحلی
 ۷۲صفحه
قیمت 55000 :تومان
جلد سخت

مترجم :محمدرضا افضلی
قطع :رحلی
 ۷۲صفحه
قیمت 55000 :تومان
جلد سخت

گرم شدن زمین

1640

والها

1649
مترجم :محمدرضا افضلی
قطع :رحلی
 ۷۲صفحه
قیمت 55000 :تومان
جلد سخت

1650
مترجم :محمدرضا افضلی
قطع :رحلی
 ۷۲صفحه
قیمت 55000 :تومان
جلد سخت

مترجم :محمدرضا افضلی
قطع :رحلی
 ۷۲صفحه
قیمت 55000 :تومان
جلد سخت

حشرات

1654

دوزیستان

1653
مترجم :محمدرضا افضلی
قطع :رحلی
 ۷۲صفحه
قیمت 55000 :تومان
جلد سخت

39

دکوراسیون سبز (راهنمای طراحی فضای داخلی خانه با گیاهان)

1639

مترجم :شهرزاد فتوحی
قطع16×16 :
موضوع :راهنمای طراحی فضای سبز در خانه
 154صفحه
قیمت 55000 :تومان
جلد سخت

امروزه در طراحی فضای داخلی ،گیاهان خانگی عناصر کلیدی هستند و مانند وسایل دیگر خانه،
نشاندهندۀ سبک و سلیقۀ شخصی شما .این کتاب شما را در طراحی فضای داخلی ،با توصیههایی
در زمینۀ انتخاب گیاهان مناسب همراهی میکند .هر نوع سبک و روشی را در این کتاب پیدا میکنید.
نوآوری و خالقیت هیچ محدودیتی ندارد .نیازی هم نیست در پرورش گیاهان خوشدست باشید!
نویسندگان این کتاب ،کارشناسان طراحی داخلی با گیاهان هستند و به شما کمک میکنند به هر
فضایی جلوهای تازه و زیبا و دلپذیر ببخشید.
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