




تأسیس 136٠
ناشر برگزیدٔه 4 دوره جشنوارٔه رشد

برندٔه جایزٔه ملی محیط زیست ایران
برندٔه جایزٔه ناشر برتر  زیست محیطی

فعالیت های فرهنگی شامل برگزاری همایش ها و حمایت از سمن ها
کتاب برتر سال برندٔه دو دوره جایزٔه 

کودک و نوجوان انتشارات فنی ایران واحد 
کودکان و نوجوانان در ایران کتاب های زیست محیطی  ناشر بزرگ ترین مجموعه 

کودکان و نوجوانان کتاب های مهارت های زندگی  ناشر بزرگ ترین مجموعه 
کشور کتاب های مورد تأیید سازمان بهزیستی برای مهدهای سراسر  ناشر 

انتشارات فنی ایران در یک نگاه

کتاب های نردبان در یک نگاه



40

کتاب هــای معرفی شــده  کتــاب در فهرســت   وجــود نــام یــک 
اســت  آن  منزلــٔه  بــه  رشــد(،  کتابنامــٔه  ( درســی  کتاب هــای  در 
کتــاب آموزشــی و تربیتــی  کتــاب از اســتانداردهای الزم یــک  ــه  ک
مناســب برخــوردار و مــورد تأییــد ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی 

آموزشــی اســت.

راهنمای نشان های کارنما
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کل گرا  که نگاهی  کودک از تولد تا سه سالگی است  این مجموعه برنامٔه ملی تحول یکپارچٔه 
کنار توجه به ابعاد مختلف جسمانی، شناختی، زبانی  و یکپارچه به تحول انسان دارد و در 
و عاطفی به ارائٔه مجموعه ای از ابزار های سنجش و معرفی فعالیت ها و بازی های آموزشی 
که  هدفمند پرداخته است. هدف اصلی در این مجموعه فراهم آوردن تجربیاتی است 
کودک مانند هیجانات، ایجاد صمیمیت با والدین و  منجر به تحول قابلیت های یکپارچٔه 

انسان ها، ارتباط و مبادلٔه افکار و احساسات، تفکر و حل مسئله شود.

نویسنده: سید امیر امین یزدی
قطع: رحلی

کتاب های آموزشی تولد تا سه سالگی، زیر نظر سازمان بهزیستی کشور

برنامۀجامع آموزشی تحول یکپارچۀ کودک
شیرخوارگی و نوپایی

مبانی و روش های سنجش و آموزش
۹۰۹

کودکان موضوع: مهارت های حرکتی در 
156 صفحه

قیمت: 59000 تومان

نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

59000
تومان

کاغذ این کتاب  از
 جنگل های   پایدار
 تهیه شده است.

۹۰۹

مربیان
1 . روش های یاددهی_ یادگیری مبتنی بر رویكرد رشد محور

2 . طرح های كار مربی )جلد 1(
3 . طرح های كار مربی )جلد 2(
4 . طرح های كار مربی )جلد 3(

5  . طرح های كار مربی )جلد 4( 
6  . طرح های كار مربی )جلد 5(

كودک  ۷. برنامٔه جامع آموزشی تحول یكپارچٔه 
      )شیرخوارگی و نوپایی( 

كودک شیرخوار ۸. برنامٔه آموزشی تحول یكپارچٔه 
كودک نوپا 9.  برنامٔه آموزشی تحول یكپارچٔه 

کودکان

۱. رنگ 
۲. ریاضی 1: 1و2و3 )گروه  سنی 3 تا 4 سال(
۳. ریاضی 2: 1و2و 3  )گروه  سنی 3 تا 4 سال(

4. ریاضی 3: این پنج انگشت )گروه سنی 4 تا 5 سال(
5. ریاضی 4 )گروه  سنی 5 تا 6 سال(

گیاهان و جانوران )گروه سنی 3 تا 4 سال( 6. علوم 1: 
۷. علوم 2: انسان )گروه سنی 3 تا 4 سال(

۸. علوم 3: علوم  فیزیكی )گروه سنی 4 تا 5 سال(
9. علوم 4: زمین و فضا )گروه سنی 4 تا 5 سال(

۱۰. علوم 5 )گروه  سنی 5 تا 6 سال(
۱۱. زبان آموزی پیش دبستانی )گروه  سنی  5 تا 6 سال(

۱۲. آمادگی برای نوشتن )گروه  سنی 5 تا 6 سال(
۱۳. مهارت های دست ورزی )گروه  سنی 4 تا 5 سال(

کتاب های پیش از دبستان مجموعه  

پروفسور سید امیر امین یزدی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد

ی
زد

ن ی
امی

یر 
 ام

ید
 س

سور
وف

پر

۹۰۷

موضوع:   مهارت های حرکتی در نوزادان/ 
آزمون های رشد نوزاد

96 صفحه
قیمت: 35000 تومان

برنامۀ آموزشی تحول یکپارچۀ کودک شیرخوار 
کتاب کار والدین، مربیان و درمانگران

نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

35000
تومان

کاغذ این کتاب  از
 جنگل های پایدار
 تهیه شده است.

۹۰۷

پروفسور سید امیر امین یزدی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد

ی
زد

ن ی
امی

یر 
 ام

ید
 س

سور
وف

پر

مربیان
1 . روش های یاددهی_ یادگیری مبتنی بر رویكرد رشد محور

2 . طرح های كار مربی )جلد 1(
3 . طرح های كار مربی )جلد 2(
4 . طرح های كار مربی )جلد 3(

5  . طرح های كار مربی )جلد 4( 
6  . طرح های كار مربی )جلد 5(

كودک  ۷. برنامٔه جامع آموزشی تحول یكپارچٔه 
      )شیرخوارگی و نوپایی( 

كودک شیرخوار ۸. برنامٔه آموزشی تحول یكپارچٔه 
كودک نوپا ۹.  برنامٔه آموزشی تحول یكپارچٔه 

کودکان

۱. رنگ 
۲. ریاضی 1: 1و2و3 )گروه  سنی 3 تا 4 سال(
۳. ریاضی 2: 1و2و 3  )گروه  سنی 3 تا 4 سال(

4. ریاضی 3: این پنج انگشت )گروه سنی 4 تا 5 سال(
5. ریاضی 4 )گروه  سنی 5 تا 6 سال(

گیاهان و جانوران )گروه سنی 3 تا 4 سال( 6. علوم 1: 
۷. علوم 2: انسان )گروه سنی 3 تا 4 سال(

۸. علوم 3: علوم  فیزیكی )گروه سنی 4 تا 5 سال(
۹. علوم 4: زمین و فضا )گروه سنی 4 تا 5 سال(

۱۰. علوم 5 )گروه  سنی 5 تا 6 سال(
۱۱. زبان آموزی پیش دبستانی )گروه  سنی  5 تا 6 سال(

۱۲. آمادگی برای نوشتن )گروه  سنی 5 تا 6 سال(
۱۳. مهارت های دست ورزی )گروه  سنی 4 تا 5 سال(

کتاب های پیش از دبستان مجموعه  

برنامۀ آموزشی تحول یکپارچۀ کودک نوپا
کار والدین، مربیان و درمانگران  کتاب 

کودکان موضوع: مهارت های حرکتی در 
96 صفحه

قیمت: 35000 تومان

۹۰۸

نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

35000
تومان

کاغذ این کتاب  از
 جنگل های پایدار
 تهیه شده است.

۹۰8

پروفسور سید امیر امین یزدی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد

مربیان
1 . روش های یاددهی_ یادگیری مبتنی بر رویكرد رشد محور

2 . طرح های كار مربی )جلد 1(
3 . طرح های كار مربی )جلد 2(
4 . طرح های كار مربی )جلد 3(

5  . طرح های كار مربی )جلد 4( 
6  . طرح های كار مربی )جلد 5(

كودک  ۷. برنامٔه جامع آموزشی تحول یكپارچٔه 
      )شیرخوارگی و نوپایی( 

كودک شیرخوار ۸. برنامٔه آموزشی تحول یكپارچٔه 
كودک نوپا ۹.  برنامٔه آموزشی تحول یكپارچٔه 

کودکان

۱. رنگ 
۲. ریاضی 1: 1و2و3 )گروه  سنی 3 تا 4 سال(
۳. ریاضی 2: 1و2و 3  )گروه  سنی 3 تا 4 سال(

4. ریاضی 3: این پنج انگشت )گروه سنی 4 تا 5 سال(
5. ریاضی 4 )گروه  سنی 5 تا 6 سال(

گیاهان و جانوران )گروه سنی 3 تا 4 سال( 6. علوم 1: 
۷. علوم 2: انسان )گروه سنی 3 تا 4 سال(

۸. علوم 3: علوم  فیزیكی )گروه سنی 4 تا 5 سال(
۹. علوم 4: زمین و فضا )گروه سنی 4 تا 5 سال(

۱۰. علوم 5 )گروه  سنی 5 تا 6 سال(
۱۱. زبان آموزی پیش دبستانی )گروه  سنی  5 تا 6 سال(

۱۲. آمادگی برای نوشتن )گروه  سنی 5 تا 6 سال(
۱۳. مهارت های دست ورزی )گروه  سنی 4 تا 5 سال(

کتاب های پیش از دبستان مجموعه  

انگشتان  کوچک  ماهیچه های  تقویت  راستای  در  دست ورزی  مهارت های  کتاب 
کار با قیچی،  کتاب شامل  کودکان 4 تا 6 سال تألیف شده است. فعالیت های  دست 
کردن و تمرین های اولیٔه نوشتن و... است. در جلد اول  کردن، ماز،  نقاشی، وصل  تا 

گنجانده شده است.  تمرین های پایه و در جلد دوم تمرین های پیشرفته 

مجموعه »کتاب های کار پیش از دبستان«
نویسنده: زهرا سادات یاسینی، صنم خوش عاطفه

قطع: رحلی

۱4۱۲آمادگی برای نوشتن
تصویرگر: زهره پرهیزکاری

موضوع: آموزش پیش دبستانی
40 صفحه

قیمت: 18000 تومان

تصویرگر: عرفان ستاری جاوید
موضوع: آموزش پیش دبستانی

40 صفحه
قیمت: 18000 تومان

۱۰۵۰ مهارت های دست ورزی



۵

۱۱۱۲
قطع: ۷×1۷ س م. 
  14    پازل )4۲ قطعه(   

جورچین

تفریق ساده
قطع: ۷×1۷ س م. 

  14    پازل )4۲ قطعه(            
جورچین

۱۱۱۱ جمع ساده

جورچین های آموزشی

الفبای انگلیسی
قطع:     ۷×1۷ س م.    
 14    پازل )4۲ قطعه(            

جورچین

۱۷۷۸شغل تو چیه؟۱۵۹3
قطع:  9  ×14 س م. 
10 پازل )۲0 قطعه(            

جورچین

اعداد و شمارش انگلیسی
قطع:  6  ×16 س م.

10 پازل )30 قطعه(            
جورچین

۱۸46
قطع:  9  ×14 س م.

10 پازل )۲0 قطعه(            
جورچین

۱۵۹۲ اولین واژه های انگلیسی
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۱6۸۸۱6۸۷
موضوع: هیجان ها/ رنگ ها/
 متضادها/  میوه ها / سبزی ها

36 صفحه
قیمت: ۲0000 تومان

شعر

موضوع: هیجان ها/ میوه ها
36 صفحه

قیمت: ۲0000 تومان
شعر

با میوه ها و سبزی های رنگی، یاد می گیری، می خندیچه حس و حالی داری؟

کتاب ها می توان مفاهیم پایه ریاضی و شناخت احساسات را از طریق  با این 
کودکان آموخت. تصاویر خالقانه و شعرهای شیرین به 

کستون فرایمن، یوست الفرز ایده و اجرا: سا
شاعر: اسداهلل شعبانی

قطع: خشتی

کی ها احساسات خورا

پدیدآور: تاد پار
قطع: 15×15

کارت  ۲4

۸۲۵احساسات ما: ۲4 عدد کارت

کودک می تواند از طریق بازی و فعالیت  کارت های تمام رنگی  با استفاده از این 
در زمینٔه شناخت ۲4 احساس متنوع و نحؤه بیان و مدیریت آن ها توانمندی 

کند. بیشتری پیدا 



۷

مجموعه کومن
مهارت های تفکر ریاضی

برای خردساالن

4 سال به باال

کودک از طریق فعالیت هایی  کتاب پرورش مهارت های تفکر  هدف اصلی این 
کردن جورچین هاست. کردن مسیرها، ماز، رنگ آمیزی و جور  مانند دنبال 

برای خردساالن

4 سال به باال

مترجم: بخش ترجمۀ  نردبان

گروه مؤلفان کوُمن    

مترجم: بخش ترجمه نردبان
36 صفحه

قیمت: ۲۲000 تومان

۱۷۰۸ ک دیداری-فضایی 2 ادرا ۱۷۰۷
مترجم: جالل الدین محمدی

36 صفحه
قیمت: ۲۲000 تومان

برای خردساالن

4 سال به باال

کودک از طریق فعالیت هایی  کتاب پرورش مهارت های تفکر  هدف اصلی این 
کردن مسیرها، ماز، رنگ آمیزی و جور کردن جورچین هاست. مانند دنبال 

مترجم: جالل الدین محمدی

گروه مؤلفان کوُمن    

ک دیداری-فضایی 1 ادرا

مترجم: جالل الدین محمدی
36 صفحه

قیمت: ۲۲000 تومان

برای خردساالن

4 سال به باال

کودک از طریق فعالیت هایی  کتاب پرورش مهارت های تفکر  هدف اصلی این 
مانند تطابق تصویرها و تشخیص شباهت ها و تفاوت هاست.                              

مترجم: جالل الدین محمدی گروه مؤلفان کوُمن    

برای خردساالن

4 سال به باال

کودک از طریق فعالیت هایی  کتاب پرورش مهارت های تفکر  هدف اصلی این 
مانند تطابق تصویرها و تشخیص شباهت ها و تفاوت هاست.

مترجم: بخش ترجمۀ نردبان گروه مؤلفان کوُمن    

مترجم: بخش ترجمه نردبان
36 صفحه

قیمت: ۲۲000 تومان

۱۵۹۷ استدالل قیاسی ۱۵۹62

مترجم: بخش ترجمه نردبان
36 صفحه

قیمت: ۲۲000 تومان

برای خردساالن

4 سال به باال

مترجم: بخش ترجمۀ نردبان
گروه مؤلفان کوُمن    

کودک از طریق فعالیت هایی  کتاب پرورش مهارت های تفکر  هدف اصلی این 
مانند مقایسه ، تشخیص الگوها و استدالل است.

۱۸۲3 تفکر منطقی 2 ۱۸۲۲
مترجم: جالل الدین محمدی

36 صفحه
قیمت: ۲۲000 تومان

برای خردساالن

4 سال به باال

کودک از طریق فعالیت هایی  کتاب پرورش مهارت های تفکر  هدف اصلی این 
مانند مقایسه، تشخیص الگوها و استدالل است.

مترجم: جالل الدین محمدی
گروه مؤلفان کوُمن    

استدالل قیاسی 1

تفکر منطقی 1

و  چسباندن  بریدن،  مانند  هدفمند  فعالیت های  انجام  با  کودک  کتاب  این  در 
رنگ آمیزی با مفاهیم ساده علوم زیستی و فیزیکی، علوم زمین شناسی و نجوم آشنا 

می شود.

3۲ صفحه
قیمت: 18000 تومان

3۲ صفحه
قیمت: 15000 تومان

۱6۸6علوم 2علوم 1 ۱6۸۵

کرمی مترجم: مژگان 
قطع: رحلی

موضوع:  آموزش پیش دبستانی/فعالیت های فوق برنامه/ سرگرمی 

علوم

قطع: رحلی
موضوع:  آموزش پیش دبستانی/فعالیت های فوق برنامه/ سرگرمی 

و  دهد  تشخیص  را  تفاوت ها  و  شباهت ها  می تواند  کودک  قیاسی  استدالل  با 
کند. سپس بر اساس آن موضوعات را طبقه بندی 

کودک از طریق  که مهارت های تفکر  تفکر منطقی این فرصت را فراهم می آورد 
کردن، تشخیص واقعی از غیرواقعی و تجزیه و  انجام فعالیت هایی مانند مقایسه 

تحلیل الگوها پرورش یابد.
مانند  مهارت هایی  که  می آورد  فراهم  را  فرصت  این  دیداری-فضایی  ک  ادرا

کودک پرورش یابد. بررسی فضایی و تجسم اشیا از زوایای متعدد، در 



۸

دالی بازی/ کتاب های مقوایی )بوردبوک(

۱6۷۷
۲0 صفحه

قیمت: 35000 تومان
۲0 صفحه

قیمت: 35000 تومان

۱6۷۸بزرگ بشم چی می شم، ناز نازی کی می شم؟دالی یه باغ وحش ناز

کودکان جذاب است زیرا در این دورٔه سنی تداوم  دالی بازی تا سن 3 سالگی برای 
کودکان  و پایداری شیء ایجاد می شود، این بازی تنها به عنوان یک سرگرمی برای 
که در اطراف  که اشیایی  کودکان از طریق این بازی یاد می گیرند  محسوب نمی شود و 
کمک بسزایی  که در دید آن ها نباشد، وجود دارند و دالی بازی  آن ها هست هر چند 

کودک می کند. به رشد شناختی 
کتاب های تعاملی با استفاده از دالی بازی واژگان جدید را همراه با شعر  این مجموعه 

کودکان بسیار مناسب اند. کودکان زیر 3 سال آموزش می دهد و برای زبان آموزی  به 

ترجمٔه منظوم: زهرا موسوی
کوچک قطع: خشتی 

کتاب های اسباب بازی و متحرک موضوع: 

۱6۷۹
۲0 صفحه

قیمت: 35000 تومان
۲0 صفحه

قیمت: 35000 تومان

۱6۸۰ بچه من چه شکلیه؟  دالی چی؟ دالی کی؟



۹

۱666
1۲ صفحه

قیمت: 18000 تومان
1۲ صفحه

قیمت: 18000 تومان

۱66۷گل ها رو دوست داره پانی!بغل رو دوست داره پانی!

پانی کوچولو/ کتاب های مقوایی
برگردان به شعر: افسانه شعبان نژاد

کوچک قطع: خشتی 

۱66۸
1۲ صفحه

قیمت: 18000 تومان
1۲ صفحه

قیمت: 18000 تومان

۱66۹ دریا رو دوست داره پانی!الال رو دوست داره پانی!

۱۷۸۵
1۲ صفحه

قیمت: ۲۲000 تومان
1۲ صفحه

قیمت: ۲۲000 تومان

گه گفتی من کی ام؟دمش داره می جنبه! ۱۷۸6ا

کتاب های مقوایی )بوردبوک(
ُگمی  نویسنده و تصویرگر: تارو 
برگردان به شعر:  زهرا موسوی

کوچک قطع: خشتی 
کتاب های اسباب بازی و متحرک موضوع: 

۱۷۸۷
1۲ صفحه

قیمت: ۲۲000 تومان
1۲ صفحه

قیمت: ۲۲000 تومان

۱۷۸۸ گر که خوب بگردی...!وای چه لباس نازی! ا



۱۰

جهان واقعیت افزوده

کریم زاده مترجم: نوید 
قطع: خشتی

گروه سنی: 11، 12، 13
3۲ صفحه

قیمت: ۲0000 تومان

۱3۷۵ سفر واقعی به دل توفان

کریم زاده مترجم: نوید 
قطع: خشتی

گروه سنی: 11، 12، 13
3۲ صفحه

قیمت: ۲0000 تومان

کریم زاده مترجم: نوید 
قطع: خشتی

گروه سنی: 11، 12، 13
3۲ صفحه

قیمت: ۲0000 تومان

۱3۷4 سفر واقعی به مرزهای دانش ۱3۷3 سفر واقعی به دنیای ژوراسیک

مترجم: نیما سالمیان
قطع: خشتی

گروه سنی:  11، 12، 13
3۲ صفحه

قیمت: ۲0000 تومان

کریم زاده مترجم: نوید 
قطع: خشتی

گروه سنی: 11، 12، 13
3۲ صفحه

قیمت: ۲0000 تومان

۸3۱ سفر واقعی به منظومه ی شمسی ۸3۰ سفر واقعی به عصر دایناسورها

٢

مترجم: نیما سالمیان
قطع: رحلی

16 صفحه
قیمت: 19000 تومان

۱۵4۱ حیوانات وحشی

بچسبان و بیاموز

کافی است برنامٔه رایگان آن را در دستگاه خود بارگذاری و برای یک تجربٔه  کنید! فقط  با واقعیت افزوده )Augmented Reality )AR  می توانید سفری شگفت انگیز و واقعی را تجربه 
کنید. کتاب را مطالعه  باورنکردنی 



۱۱

گفتگو و  کارت ها موجب تقویت مهارت های استدالل، استنتاج،  بازی با این 
خالقیت دانش آموزان می شود.

گون در خانه و در  گونا کارت ها به دانش آموزان می آموزد در موقعیت های  بازی با این 
کنشی نشان دهند. اجتماع چه وا

کارت ها مهارت های سؤال  کردن و پاسخ دادن را در دانش آموزان تقویت  بازی با این 
می کند.

گون  گونا موقعیت های  در  که  می آموزد  دانش آموزان  به  کارت ها  این  با  بازی 
گفت و گوی فردی و هم  کارت ها هم برای  کنند. موضوع این  احساساتشان را بیان 

گروهی مناسب است. برای بحث 

گون در مدرسه  گونا کارت ها به دانش آموزان می آموزد در موقعیت های  بازی با این 
کنشی نشان دهند. به عالوه موجب تقویت مهارت هایی چون حل مسئله و  چه وا

کردن پاسخ مرتبط با سؤال و غیره می شود. پیدا 

ک  کودکان با استفاده از این مهارت ها عالوه بر سرگرم شدن مهارت های حرکتی و ادرا
برنامه ریزی  و  تعادل  هماهنگی،  توان،  و  می کنند  تقویت  را  خود  دیداری-فضایی 

حرکتی شان را ارتقا می دهند.

کردن و پاسخ دادن را در دانش آموزان تقویت  کارت ها مهارت های سؤال   بازی با این 
می کند.

۱۷۵۱
بنشین! پاشو! بپر!

کارها را بلدی؟ نرمش های باحال!  این 
قطع: ۷×10 س م. 

کودکان موضوع: مهارت های حرکتی در 
100کارت

۵۰ پرسش و  پاسخ
۱۷۵۲چی؟ چه موقع؟

قطع: ۷×10 س م. 
موضوع: حل مسئله/ مهارت های زندگی

100کارت

قطع: ۷×10 س م. 
موضوع: حل مسئله/ آداب معاشرت/ 

کودکان مهارت های اجتماعی در 
100کارت

۱۷43
چاره جویی

گر در مدرسه..؟ ۱۷4۱ چه می گویی چه کار می کنی ا

قطع: ۷×10 س م. 
موضوع: حل مسئله/ مهارت های زندگی

100کارت

وقتی اوضاع ناجوره
غافلگیر نشو! چه احساسی داری؟

گر...؟  کار می کنی ا چه 
 در خانه در اجتماع

قطع: ۷×10 س م. 
موضوع: تصمیم گیری/

 مهارت های ارتباطی
100کارت

۱۷3۹۱۷4۰

قطع: ۷×10 س م. 
موضوع: هوش/ بازی های فکری

100کارت

به من بگو
 چرا/ چی؟ چرا؟

۱۷3۸

قطع: ۷×10 س م. 
موضوع: تفکر/ مهارت های ارتباطی

100کارت

حدس بزن
 چه می پرسند؟ چه فکر می کنند؟

 کارت های مهارت زندگی



۱۲

۲4 صفحه
قیمت: 18000 تومان

۱4۰۹

۱4۰۷
۲4 صفحه

قیمت: 18000 تومان

پیشی کوچولو! نترس!.. نترس!

پیشی کوچولو! حسود شدی؟
۲4 صفحه

قیمت: 18000 تومان

۱4۰6

۱4۰۸

۲4 صفحه
قیمت: 18000 تومان

پیشی کوچولو! بگو به خود خودم دست نزن!

پیشی کوچولو! انگشت هایت کو؟

نویسنده: معصومه یزدانی
تصویرگر: سارا خرامان

قطع: خشتی
گروه سنی: 4، ۵، 6

ماجراهای ریحانه و پیشی کوچولو

۲

۲

۲

۲

پیشی  دوستش  نزدیک ترین  که  دارد  نام  ریحانه  مجموعه  این  اصلی  شخصیت 
که برایشان نا آشناست و  کوچولو است. آن ها در طی داستان با مسائلی روبرو می شوند 
کنند. مهارت های مختلفی از جمله ترس، حسادت و ... . باید راه حلی برای آن پیدا 

کودک می شود. کشش بیشتر  که باعث  داستان زبان بسیار ساده ای دارد 



۱3

گرگانی گلریز  تصویرگر: 
96 صفحه

قیمت: 65000 تومان
جلد سخت

۱۰۵۵ ماجراهای شوتک 2

کتاب با مهارت هایی  که در هر  قهرمان داستان دختر بچه ای به نام شوتک است 
مانند ادب رفتاری، حل مسئله، همدلی، اعتماد به نفس، بردباری و غیره روبه رو 

می شود.

تصویرگر: سمانه صلواتی
۲4 صفحه

قیمت: 18000 تومان

تصویرگر: سمانه صلواتی
گفتن موضوع: مهارت نه 

۲4 صفحه
قیمت: 18000 تومان

تصویرگر: سمانه صلواتی
۲4 صفحه

قیمت: 18000 تومان

۱۰۵3 دوست جدیدم سالم ۱۰۵4

۱۰۵۲ نه! این رو گوش نمی کنم

شب به خیر شوتک!

نویسنده: معصومه یزدانی
قطع: خشتی

گروه سنی: 4، ۵، 6

ماجراهای شوتک

ماجراهای شوتک 1 
تصویرگر: سمانه صلواتی

96 صفحه
قیمت: 65000 تومان

جلد سخت

۱۱۸4



۱4

محور اصلی داستان ها بر حضور غول بزرگی در زندگی یک دختربچه تکیه دارد و هرگاه 
دختر در دام احساسات ناخوشایند یا رفتارهای مخرب می افتد، غول حاضر می شود 
و یک بچه غول برای او جا می گذارد. بچه غول به موازات پیش رفتن دختر در مسیر 
به  بچه غول  که دختر مجبور می شود همراه  تا جایی  بزرگ تر می شود  و  بزرگ  اشتباه، 
که دختر به مسیر اصلی برمی گردد بچه غول  شکم غول بزرگ وارد شود. در ادامه به مرور 
کوچک می شود و علی رغم این که همچنان حضور دارد، اما دیگر مخل زندگی او نیست. 

کارکرد تربیتی و اخالقی دارد.  مجموعٔه غول بزرگ مهربان برای مخاطب، 

کودکان موضوع: همدلی در 
۲4 صفحه

قیمت: 15000 تومان

نویسنده: فاطمه سرمشقی
تصویرگر: آرزو قلیزاده

قطع: خشتی
گروه سنی: 5، 6، ۷، 8 

ماجراهای غول بدجنس مهربان

موضوع: حسد
۲4 صفحه

قیمت: 15000 تومان

موضوع: راستگویی و دروغگویی
۲4 صفحه

قیمت: 15000 تومان

کودکان  موضوع: افسردگی در 
۲4 صفحه

قیمت: 15000 تومان

۱۱36

۱۱34 ۱۰43

۱۱3۵

نامه به پاندا

پنگوئن شکالتی تودل برو ناز کردن بچه غول

حلزونی با موهای بلند

۱۲6۷ماهی خوار و ماهی طالشتره و بار سنگینش
تصویرگر: طراوت جاللی فراهانی

۲4 صفحه
قیمت: 14000 تومان

معصومه یزدانی
با تصویرگری

طراوت جاللی فراهانی

معصومه یزدانی
با تصویرگری پگاه رخشا

تصویرگر: پگاه رخشا
۲4 صفحه

قیمت: 14000 تومان

۱۲6۸

نویسنده: معصومه یزدانی
قطع: خشتی

گروه سنی: 6، ۷، 8، 9

وقتی من این شکلی ام

معصومه یزدانی
با تصویرگری طراوت جاللی فراهانی

کهن به زبان ساده و شیرین مهارت هایی  با بازآفرینی خالق از داستان های  در این مجموعه 
مانند همدلی، خودداری و تفکر نقاد را آموزش می دهد. قهرمان های این مجموعه حیوانات 

هستند.

معصومه یزدانی
با تصویرگری پگاه رخشا



۱۵

من ترسیده ام، نترسیده ام

کریمی مترجم: جواد 
قطع: خشتی

موضوع: مهارت حل مسئله/ تقلید
گروه سنی: 3، 4، 5، 6

۲4 صفحه
قیمت: 18000 تومان

مترجم: نگار عجایبی
قطع: خشتی

گاهی موضوع: خودشناسی و خودآ
کودکان در 

گروه سنی: 3، 4، 5، 6
36 صفحه

قیمت: ۲0000 تومان

۱4۱4

ادای من رو در نیار!

کتاب مطالب جالبی دربارٔه میکروب و روش های جلوگیری از انتشار آن  در این 
آمده است.

الیزابت وردیک 
مترجم: مریم عربی مترجم: مریم عربی

قطع: خشتی
گروه سنی: 3، 4، 5

36 صفحه
قیمت: ۲0000 تومان

آلودگی برای پخش کردن نیست

-
با  کتاب  این  در  بگیری.  نظر  در  را  نکاتی  رفت وآمد  هنگام  باید  خیابان  در  ایمنی  برای 
استفاده از سرگرمی و رنگ آمیزی، با دستورهای ایمنی رفت وآمد در خیابان آشنا می شویم.

کارهایی  با استفاده از سرگرمی و رنگ آمیزی، با نکات ایمنی آشنا می شویم و می آموزیم چه 
کنیم. که در بروز آن چه نکاتی را رعایت  بکنیم تا آتش سوزی روی ندهد. یاد می  گیریم 

کروبی ترجمه و اقتباس: هایده 
قطع: خشتی

گروه سنی: 3، 4، 5، 6
۲4 صفحه

قیمت: 15000 تومان

۸۵۸ آتش سوزی و ایمنی
کروبی ترجمه و اقتباس: هایده 

قطع: خشتی
گروه سنی: 3، 4، 5، 6

۲4 صفحه
قیمت: 15000 تومان

۱۷۰۹ ایمنی در خیابان

که نگران می شود و راهکارهایی برای بزرگ ترها و  موشی موقعیت هایی را برمی شمرد 
کرد. که چطور می توان نگرانی را برطرف  کودک می دهد  مخاطب 

کروبی مترجم: هایده 
قطع: وزیری

گروه سنی: 3، 4، 5، 6
۲4 صفحه

قیمت: 15000 تومان

۱۱6۰ موشی و نگرانی

تکرار  او می کند  که  را  کاری  اما چند جوجه هر  بزند  تنهایی قدم  پافین می خواهد 
می کنند. داستان در ادامه شیؤه عملکرد پافین و حل مسئلٔه او را نشان می دهد. 

دو شخصیت پشمالو در صحبت با هم متوجه می شوند که هر کدام از چیزهایی می ترسند و از چیزهایی نمی ترسند. داستان به »ترس« به عنوان یکی از احساسات طبیعی انسان، 
رسمیت می دهد. 

۱4۱3

۱۸۲۵

ترجمهی
نگارعجایبی

مارتینهآغاسی

۵



۱6

با رفتار صحیح آشنا می شوند و  کودکان  با این مجموعه 
رفتارهای اجتماعی را می آموزند.

۱3۷۹

۱3۸۲
گروه سنی: 5، 6، ۷

۲4 صفحه
قیمت: 18000 تومان

گروه سنی: 3، 4، 5، 6
۲4 صفحه

قیمت: 18000 تومان

گم شده! مامانم 

۱3۸۷  بهترین معلم دنیا: هدیه روز معلم

۱3۷6
گروه سنی: 3، 4، 5، 6

۲4 صفحه
قیمت: 18000 تومان

گروه سنی: 3، 4، 5، 6
۲4 صفحه

قیمت: 18000 تومان

حاال دیگه وقت خوابه!

من کوچک نیستم!

کروبی مترجم: هایده 
قطع: خشتی

ماجراهای کریتر

۱۵۹4
گروه سنی: 4، ۵، 6

کتاب در یک مجلد  4 
قیمت: 65000 تومان

جلد سخت

راهنمای مهارت های زندگی کریتر کوچولو 3 ۱3۸3
گروه سنی: 5، 6، ۷

۲4 صفحه
قیمت: 18000 تومان

باید همدیگر را ببخشیم

کروبی مترجم: هایده 
قطع: خشتی

گروه سنی: 4، 5، 6، ۷
موضوع: سالمت و بهداشت/ ترس

۲4 صفحه
قیمت: 18000 تومان

۱۷۵۹باب اسفنجی به دکتر می رود

که  باب اسفنجی سرما خورده است و پاتریک او را از دکتر رفتن می ترساند و سعی دارد 
که دردسر بیشتر می شود. کند  خودش او را مداوا 

کند و ... .  کوچولو دلش می خواهد در جنگل چادر بزند، روی آتش غذا درست  کریتر 
کوچک است، اما راه حلی پیدا می شود.  کارها  پدر و مادر می گویند او برای این 

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

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

کیک می پزد اما  کریتر می خواهد هدیٔه ویژه ای به معلمش بدهد. او همراه مادرش 
کیک را می خورد و دسته گل هم در سرویس مدرسه جا می ماند.  سگ، 

کوچولو اشتباهات دوستانش را نمی بخشد تا این که خودش یک خرابکاری بزرگ  کریتر 
می کند.

3

مرسر مایر

2

2

مرسر مایر

2۳



۱۷

خانوادٔه خرسی
کروبی مترجم: هایده 

قطع: خشتی
گروه سنی: 4، 5، 6

۱44۸
۲4 صفحه

قیمت: 18000 تومان
کروبی جن و مایک برنستین             مترجم: هایده 

پس مامان خرسی کی استراحت کنه؟ ۱4۲۵

۱44۹

کروبی مایک و جن برنستین             مترجم: هایده 

۲4 صفحه
قیمت: 18000 تومان

کروبی استن و جن برنستین             مترجم: هایده 

۲4 صفحه
قیمت: 18000 تومان

تو همیشه دوست منی!

تر و تمیز و مرتب البته گاهی وقت ها!

کند.  مدیریت  را  آن ها  نمی تواند  بشناسد  را  خود  احساسات  نتواند  کودک  که  وقتی  تا 
و  کاهش  را  خود  منفی  احساس های  می کند  کمک  کودک  به  احساسات  مدیریت 

احساس های مثبت خود را افزایش دهد.

تریس مورونی   مترجم: هایده کروبی

مترجم:هایدهکروبی تریسمورونی

۱6۰۸ خرگوش کوچولو و دوستان

مترجم:هایدهکروبی تریسمورونی

16 صفحه
قیمت: 15000 تومان

16 صفحه
قیمت: 15000 تومان

16 صفحه
قیمت: 15000 تومان

۱6۰۷

۱6۰۵ خرگوش کوچولوی حسود

خرگوش کوچولوی مهربان

احساسات خرگوشی
کروبی مترجم: هایده 

قطع: خشتی
گروه سنی: 4، ۵، 6

۶

تریس مورونی   مترجم: صبا  رفیع

تریس مورونی   ترجمه ی صبا  رفیع

۷

آیا تا به حال آن قدر خوشحال شده ای كه از شدت خوشحالی
 باال و پايين بپری   ؟ وقتی با دوستانت هستی یا آسمان پر ستاره را نگاه می كنی

خیلی خوشحال می شوی   ؟
خرگوش كوچولو عاشق خوشحالی و مهربانی با دیگران است   . تو هم با 

خواندن اين كتاب متوجه می شوی كه خوشحالی چه احساس خوبی است   .

۴۳۴ نردبان قرمز
ـ  مهارت های زندگیـ ــ   ـ ـ

5000
تومان

كاغذ اين كتاب  از
 جنگل های صنعتی پایدار
 تهیه شده است.

تریس مورونی   ترجمه ی صبا  رفیع

۶

آیا  تا  به حال  آن قدر عصبانی شده ای كه فكر كنی داری منفجر می شوی   ؟ 
آیا وقتی مسخره ات می كنند یا بی خودی تقصیر را گردنت می اندازند   ، آن قدر 

عصبانی می شوی كه می خواهی فرار كنی و داد بزنی   ؟
خرگوش كوچولو می داند عصبانیت یعنی چه و می داند چه كار كند تا حالش بهتر 

ݢكنی   ! ݢ ݢ شود. تو هم با خواندن اين كتاب متوجه می شوی   ، چطور خودت را آرام ݢ

۴۳5 نردبان قرمز
ـ  مهارت های زندگیـ ــ   ـ ـ

5000
تومان

كاغذ اين كتاب  از
 جنگل های صنعتی پایدار
 تهیه شده است.

تریس مورونی   ترجمه ی صبا  رفیع

۶

آیا تا به حال آن قدر ناراحت شده ای كه دنیا به نظرت تیره  و  تار برسد   ؟
آیا بيماری یا جروبحث های خانوادگی اشكت را درمی آورد   ؟

خرگوش كوچولو می داند غمگین بودن یعنی چه و می داند چه كار كند تا حالش بهتر شود   . 
تو هم با خواندن اين كتاب یاد می گیری كه وقتی غمگین هستی   ،

كنار بيايی و شاد باشی   . چطور با آن 

۴۳6 نردبان قرمز
ـ  مهارت های زندگیـ ــ   ـ ـ

5000
تومان

كاغذ اين كتاب  از
 جنگل های صنعتی پایدار
 تهیه شده است.

خانٔه خرس ها خیلی تمیز و مرتب است؛ فقط یک جای خانه ریخت و پاش است آن 
هم اتاق بچه هاست...

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

خواهر خرسی و لیزی با هم خیلی صمیمی بودند تا این که سوزی به شهر آن ها آمد. خواهر 
خرسی خیلی بیشتر با او وقت می گذراند و لیزی ناراحت شده بود تا این که یک روز...



۱۸

کسی می چسبم، بغلش می کنم، او را  گاهی به  کالرا می گوید: من بدنم را دوست دارم، 
می بوسم و احساس خوبی دارم، اما در مورد بعضی افراد این کارها را دوست ندارم و با 

قاطعیت به آن ها »نه« می گویم.  

بدن من مال منه!

میلیا
روفا
ی پ

سه 
ٔوس
 متر جم: جواد کریمیم

کریمی مترجم: جواد 
قطع: وزیری

گروه سنی: 4، ۵، 6، ۷
موضوع:  پیشگیری از سوءاستفاده جنسی

3۲ صفحه
قیمت: 18000 تومان

۱۸۱۲

کودک با پرچم - کتاب بر اساس یک تجربٔه شخصی نوشته شده و در آن افراد امن برای 
سبز و افراد آسیب رسان با پرچم قرمز مشخص شده اند و موقعیت های آسیب رسان 

که همراه با تهدید و رشوه هستند روشن شده  است.

و  می گیرد  قرار  آن  در  کودک  که  مختلفی  موقعیت های  متعدد،  تصاویر  با  کتاب 
خطرآفرین بودن یا امن بودنشان را نشان می دهد. در هر قسمت بخش های بازی و 

کودک وجود دارد.  سرگرمی مرتبط با همین موضوع برای 

کند یا  کسی او را ببوسد، بغل  که وقتی دوست ندارد  دختربچه ای توضیح می دهد 
کتاب در پایان دستورالعمل های  کشتی بگیرد، او به طور واضح »نه« می گوید.  با او 

کودکان دارد.   مشخصی برای صحبت بزرگ ترها با 

که  را  کارهایی  می گیرد  تصمیم  باالخره  روز  یک  اما  است  کتی  سا دانش آموز  رژینا 
کتاب در مقدمه   کند.  کمکش  کرده است به خانم معلم بگوید تا او  ناپدری اش با او 

پیشگیری از آزار جنسی را وظیفٔه بزرگ ترها می داند.  

کتاب دربارٔه شیؤه رفتار با غریبه ها در موقعیت های مختلف است و تفاوت سؤال های 
که غریبه ها می پرسند شرح داده  است. قوانین نه گفتن و  معمولی و سؤال های مشکوک 

کتاب آمده است.  هرگز هرگز و همین طور تمرین هایی برای فهم دقیق مخاطب در 

کریمی مترجم: جواد 
قطع: وزیری

گروه سنی: 3، 4، 5، 6
موضوع: پیشگیری از سوءاستفاده جنسی

3۲ صفحه
قیمت: 18000 تومان

۱۸۲6نه یعنی نه!

کریمی مترجم: جواد 
قطع: وزیری

گروه سنی: ۷، 8، ۹، 10، 11
کودکان و غریبه ها/ پیشگیری از  موضوع: 

سوءاستفاده جنسی
3۲ صفحه

قیمت: 8000 تومان

غریبه های مشکوک

مواظب غریبه ها باشید

ی
س: هایده کروب

با تصویرگری عرفان ستا ݣݣݣݣݣݣریگروه نویسندگان   ترجمه و اقتبا

کروبی ترجمه و اقتباس: هایده 
قطع: خشتی

گروه سنی: 4، ۵، 6، ۷
موضوع:   پیشگیری از سوءاستفاده جنسی

۲4 صفحه
قیمت: 15000 تومان

۸6۱ ۱۱4۹
کریمی مترجم: جواد 

قطع: خشتی
گروه سنی: 5، 6، ۷

کودکان و غریبه ها/ بدن انسان موضوع: 
36 صفحه

قیمت: ۲0000 تومان

باید بگی نه

کریمی مترجم: جواد 
قطع: وزیری

گروه سنی: ۷، ۸، 9، 10
موضوع:   رازداری و پنهان کاری/ 
پیشگیری از سوءاستفاده جنسی

3۲ صفحه
قیمت: 18000 تومان

دیگر سکوت نمی کنم!

مثال های  با  مادر  می کند.  گاه  آ جنسی  سوء استفادٔه  خطر  از  را  او  جیمی  مادر 
روشن، لمس خوب و لمس بد، احساسات مرتبط با آن ها، روش های پیشگیری و 

عکس العمل مناسب در صورت وقوع احتمالی آن را برایش روشن می کند.  

لِون
ی ِک
سند

 متر جم: جواد کریمی

کریمی مترجم: جواد 
قطع: وزیری

گروه سنی: 5، 6، ۷، 8
موضوع:  پیشگیری از سوءاستفاده جنسی

3۲ صفحه
قیمت: 18000 تومان

لمس خوب، لمس بد

کار می کند. او آلفرد را مورد آزار جنسی قرار می دهد  مادر آلفرد در قلعٔه عالیجناب هنری 
و آلفرد بعد از تحمل فشار روانی فراوان با مادرش در این مورد صحبت می کند. 

رازهایی که نباید مخفی کرد

ینین ساندرز
ج

 متر جم: جواد کریمی

کریمی مترجم: جواد 
قطع: وزیری

گروه سنی: ۷، ۸، 9
موضوع:  رازداری و پنهان کاری/ پیشگیری 

از سوءاستفاده جنسی
3۲ صفحه

قیمت: 18000 تومان

۱۸۲۷ ۱۷۸3

۱۰۸۸ ۱۷۷۹

آموزش خود مراقبتی



۱۹

ک پشته کی ال ماجراهای ال
مترجم: هستی سعادت

قطع: خشتی
گروه سنی: 4، ۵، 6

69 صفحه
قیمت: 45000 تومان

جلد سخت

موضوع  شش  به  جلد  هر  در  که  است  جلدی  شش  مجموعٔه  شهروندی«  »آداب 
انضباط، وظیفه شناسی، درستکاری، دوستی، معرفت و مفید بودن می پردازد. 

مترجم: محمدرضا بهاری
کوچک قطع: خشتی 

گروه سنی: 4، ۵، 6، ۷
کودکان/  موضوع: مهارت های اجتماعی 

کودکان  آداب معاشرت 
13۲ صفحه

قیمت: 45000 تومان
جلد سخت

۱6۰۰ مجموعه 6جلدی آداب شهروندی

که در هر جلد آن یک احساس از جمله شادی، غم، ترس، نفرت  مجموعه ای است 
موجب  که  چیزهایی  یا  موقعیت ها  دربارٔه  و  می شود  معرفی  مخاطب  به  خشم  و 

به وجود آمدن این احساسات می شود صحبت می کند.

کریمی مترجم: جواد 
کوچک قطع: خشتی 

گروه سنی: 4، 5، 6
کدام ۲4ص( کتاب )هر   5

قیمت: 35000 تومان

۱۸۸۰ احساسات ما در ۵ کتاب

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

6

6

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

6

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

که« شروع می شود،  که با عبارت یکسان »اشکالی ندارد  کلیدی  کتاب با جمله های 
او این  گر  ا با هم متفاوت هستند و اشکالی ندارد  که انسان ها  به مخاطب می گوید 

ویژگی ها را داشته باشد.

۱۰۱۲
کروبی مترجم: هایده 

قطع: خشتی
گروه سنی: 3، 4، 5، 6

موضوع: عزت نفس/ فردیت/ 
خودشناسی/ پذیرش تفاوت های فردی

36 صفحه
قیمت: ۲0000 تومان

ما با هم فرق داریم

کنند.  مکان  نقل  جدیدی  خانٔه  به  است  قرار  که  می دهد  خبر  بزرگه  گربه   صاحب 
که دکتر  گربه را در این نقل و انتقال بیان می کند و در آخر، نویسنده  داستان، احساسات 

روان شناس است راهکارهای مرتبط با این موضوع را به والدین پیشنهاد می دهد.

۹۷4
مترجم: عرفانه جوادپور

قطع: وزیری خوابیده
گروه سنی: 4، 5، 6، ۷

موضوع: پذیرش محل زندگی جدید
3۲ صفحه

قیمت: 18000 تومان

خانه ی جدید گربه بزرگه

۱۱۸۵

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

بدن تو مال خودته!
کریمی مترجم: جواد 

قطع: خشتی 
گروه سنی: 4، ۵، 6، ۷

موضوع: پیشگیری از سوءاستفاده جنسی
۲4 صفحه

قیمت: 18000 تومان
تربیت جنسی

۱۰۸۹

اما  ندارد،  اشکالی  نگه داشتن شان  که  برمی شمرد  را  خوب  رازهای  از  برخی  کتاب   
نگه داشتن رازهای بد اذیت کننده هستند. 

مترجم: الدن مقیمی اسکوئی
قطع: خشتی 

گروه سنی: 5، 6، ۷، 8
موضوع: رازداری و پنهان کاری

۲4 صفحه
قیمت: 18000 تومان

تربیت جنسی

۱۱۰3  آیا تو هم رازی داری؟



۲۰

کند، از آن طرف، غاز برای پس  فرانکلین نمی تواند شمشیرش را در اتاق شلوغش پیدا 
گذاشته است.  کجا  کتاب را  کتابش آمده اما فرانکلین نمی داند  گرفتن 

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

نمی تواند  کمکی  چرخ های  بدون  اما  است  دوچرخه سواری  عاشق  فرانکلین 
کند. او  از  ترس مسخره  شدن، همراهی دوستانش در دوچرخه سواری  دوچرخه سواری 

را رد می کند.

که از این جا رفته   فرانکلین بی حوصله و بدخلق است. او برای دوست قدیمی اش 
دلتنگ است. 

۱464

ماجراهای فرانکلین

قطع: وزیری
3۲ صفحه

قیمت: 18000 تومان

فرانکلین دوچرخه سواری می کند

گران است.  فرانکلین دنبال هدیه ای خاص برای تولد مادرش می گردد اما همه چیز 

۱4۵۹

قطع: وزیری
3۲ صفحه

قیمت: 18000 تومان

فرانکلین می گوید دوستت دارم فرانکلین زود باش!
قطع: وزیری

3۲ صفحه
قیمت: 18000 تومان

کش بیرون نمی آید، اما دوستانش  فرانکلین از توفان و رعد و برق می ترسد و از ال
که باعث می شود ترس فرانکلین  دربارٔه توفان خیال پردازی های بامزه ای می کنند 

کمتر شود.  کم و 

قطع: وزیری
3۲ صفحه

قیمت: 18000 تومان

۱46۷فرانکلین و توفان

قطع: وزیری
3۲ صفحه

قیمت: 18000 تومان

۱4۷۷ فرانکلین شلخته است

قطع: وزیری
3۲ صفحه

قیمت: 18000 تومان

۱4۷۵ فرانکلین حوصله ندارد

کرمانشاهی گلرنگ درویشیان  مترجم: 
گروه سنی: ۵، 6، ۷

۱4۷۱



۲۱

نقاشی  را  محله  جای  دوست داشتنی ترین  مدرسه،  تکلیف  برای  است  قرار  بچه ها 
کس جایی را انتخاب می کند اما فرانکلین نمی تواند تصمیم بگیرد. کنند. هر 

که به تازگی به محله شان آمده مشکل دارد، اما  گوزن  فرانکلین در دوست  شدن با 
کاری را دارد و می توانند رابطٔه  کدام از آن ها توانایی انجام  به مرور متوجه می شود هر 

خوبی با هم داشته باشند.  

بزنند و همیشه - گل  اما نمی توانند  فرانکلین و هم تیمی هایش عاشق فوتبال هستند 
کنند، باید هر روز  کار  گروهی  که عالوه بر این که باید  می بازند. آن ها متوجه می شوند 

کنند تا باالخره موفق می شوند.  تمرین 

کی به سراغش  که هوا تاریک می شود موجودات ترسنا فرانکلین فکر می کند شب ها 
کدام از  که آن ها هم هر  می آیند. او با دوستانش صحبت می کند و متوجه می شود 

چیزی می ترسند. 

 ماجراهای فرانکلین

۱4۷4 فرانکلین از تاریکی نمی ترسد
قطع: وزیری

3۲ صفحه
قیمت: 18000 تومان

كه تولد مادرش نزديک است. فرانكلين متوجه می شود 
گران قيمت بخرد   پس تصميم می گيرد برای مادرش هديه ای 

چون مادرش را خيلی دوست دارد. 
كادوِی  كه بتواند  اما پولش به اندازه ای نيست 

خوبی برای مادرش بخرد.
 پس فرانكلين تصميم می گيرد از تماِم 

دوست هايش بپرسد آن ها چه چيزی برای 
تولد مادرشان می خرند و نهايتًا خودش يک فكر عالی به 

كند. ذهنش می رسد تا بتواند مادرش را خوشحال 
كادوی فرانكلين به مادرش چيست؟  شما می دانيد 

1465 نردبان قرمز
ـ  مهارت های زندگیـ ــ   ـ ـ

۱۲000
تومان

كاغذ این كتاب  از
 جنگل های  پايدار
 تهيه شده است.

قطع: وزیری
3۲ صفحه

قیمت: 18000 تومان

۱46۵ فرانکلین و محله ی دوست داشتنی اش

۱46۹فرانکلین فوتبال بازی می کند

قطع: وزیری
3۲ صفحه

قیمت: 18000 تومان

قطع: وزیری
3۲ صفحه

قیمت: 18000 تومان

کارها را  ک پشته می تواند خیلی  فرانکلین ال
به تنهایی انجام دهد اما از تاریکی می ترسد؛ و چون او یک 

ِک تنگ وتاریکش بخزد. برای  ک پشت است، می ترسد توی ال ال
کش را دنبال خودش روی زمین می کشد. باالخره یک روز  همین ال

تصمیم می گیرد برود و از دوستانش کمک بگیرد...

1472 نردبان قرمز
ـ  مهارت های زندگیـ ــ   ـ ـ

۱۲000
تومان

کاغذ این کتاب  از
 جنگل های   پایدار
 تهیه شده است.

۱4۷۲فرانکلین و دوست جدیدش

۱6۰۱
موضوع: مهارت های اجتماعی

کودکان  در 
۷6 صفحه

قیمت: 50000 تومان
جلد سخت

کجا چی کار کنم 2
موضوع: مهارت های اجتماعی 

کودکان در 
96 صفحه

قیمت: 65000 تومان
جلد سخت

۱6۰۲ کنم  1 کجا چی کار 

کروبی مترجم: هایده 
قطع: خشتی

گروه سنی: 6، ۷، 8

آداب زندگی

کری فین

2

کری فین

2

کری فین

کری فین2

2

کری فین

2

متر جم : ها ید ه کرو بی

آ ما ند ا د و ر ینگ تو ر و یل

ک

س ِلنس
با تصو یر گری کر ی
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۱3۹۱
مترجم: هایده عبدالحسین زاده

گروه سنی: 3، 4، 5، 6
قیمت: ۲0000 تومان

حواسم به غریبه ها هست
مترجم: هایده عبدالحسین زاده

کودکان و  کودکان و غریبه ها/  موضوع: 
روابط با دیگران/   آموزش ایمنی/

کودکان  اینترنت و 
گروه سنی: 6، ۷، ۸، 9

قیمت: ۲0000 تومان

کوک جولیا 

مترجم: هایده عبدالحسین زاده

۱3۹۰

کوک و دکتر لورا یانا جولیا 
مترجم: هایده عبدالحسین زاده

زرنگ تر از جیش و پی پی

کتاب های جولیا
قطع: خشتی

36 صفحه

مادر برای دختر و پسرش توضیح می دهد که بعضی از آدم ها و موقعیت ها قابل اعتماد نیستند. 
او برای شناخت این موارد و ایمن ماندن در برابر آن ها راهکارهایی را پیشنهاد می دهد. 

کوک جولیا 
کریمی مترجم: جواد 

کریمی مترجم: جواد 
گروه سنی: 6، ۷، 8، 9

قیمت: ۲0000 تومان

ابر سیاه دروغ

می کند.  تکرارشونده  کوچک  دروغ های  گفتن  به  شروع  مختلف  موقعیت های  در  لوای 
مادرش به او توضیح می دهد دروغگویی چه تأثیراتی دارد و چطور می توان آن را متوقف کرد. 

۱33۵

۱3۹۲چیزمیزهایم را پیدا نمی کنم!
مترجم: هایده عبدالحسین زاده

موضوع: نظم و ترتیب
گروه سنی: 5، 6، ۷، 8

قیمت: ۲0000 تومان
کوک جولیا 

مترجم: هایده عبدالحسین زاده

که هیچ وقت وسایلش را پیدا نمی کند و دچار دردسرهایی  کلتوس پسر بی نظمی است 
کاربردی برای حل این مشکل ارائه می شود.  می شود. در آخر روش های 

کودک و  کتاب آموزش رفتن به دست شویی به شکل یک مسابقٔه جذاب بین   در این 
کتاب، ده نکته  برای والدین ذکر شده است.  جیش و پی پی درآمده و در آخر 

کوک کریمیجولیا  مترجم: جواد 

کریمی مترجم: جواد 
موضوع: دوستی / روابط با دیگران

گروه سنی: 3، 4، ۵، 6، ۷
قیمت: ۲0000 تومان

۱۱۹۰ بلدی دوست پیدا کنی؟

داستان از تفاوت های فردی مدادرنگی ها شروع می شود و به بررسی مشکالت مداد قهوه ای که 
تنهاست، می پردازد و راهکارهایی برای برقراری ارتباط بین فردی و دوست یابی ارائه می شود.  

مترجم: هایده عبدالحسین زاده
گروه سنی: 4، ۵، 6

قیمت: ۲0000 تومان

۱4۰4 نترسیم وقتی که با هم هستیم

گروهی مورچه در پی خراب شدن مدرسه توسط یک آدم، نگران تکرار حادثه  هستند. 
کتاب نکات مهمی را در هنگام بروز حوادث و بحران ها یادآوری می کند. 

۱336
مترجم: هایده عبدالحسین زاده

موضوع:  ترس/ آموزش ایمنی
گروه سنی: 6، ۷، 8

قیمت: ۲0000 تومان
کوک جولیا 

مترجم: هایده عبدالحسین زاده

چرا بترسم؟ من که آماده ام!

ک صحبت می کند و در طول داستان  مورچه ها معلمی دارند که برای آن ها از حوادث خطرنا
با بازی های مختلف و قدم به قدم آن ها را برای رویارویی با این وقایع آماده می کند. 

از آن به چاپ رسیده شامل  کنون 4۲ مجلد  تا که  این مجموعه 
آن ها  به  پرداختن  که  است  متنوعی  اجتماعی  موضوعات 
نقش  دانش آموزان  اجتماعی  مهارت های  تقویت  و  رشد  در 
متخصص  و  ابتدایی  مدرسۀ  مشاور  که  نویسنده  دارد.  مؤثری 
راهکار  مسئله  هر  برای  و  کتاب ها  همۀ  در  است،  فرزندپروری 
این  خاص  ویژگی  که  کرده  ارائه  کاربردی  دستورالعمل های  و 
کتاب ها، مطلبی برای  مجموعه است. همچنین در سخن پایانی 

راهنمایی والدین و بزرگ ترها آمده که به روشن شدن موضوعات 
آموزش  نگرانی،  و  خشم  کنترل  چون  مواردی  می کند؛  کمک 
خودمراقبتی، فشار همساالن، رعایت فاصلۀ شخصی، آمادگی 

غذا  آداب  بحران،  با  مواجهه  برای 
بهداشت  رعایت  خوردن، 
تقلب  فردی، دروغگویی، 
این  موضوعات  از  و... 

مجموعه اند.
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کوک جولیا 
کریمی مترجم: جواد 

۱4۰۰
مترجم: هایده عبدالحسین زاده

موضوع: تصمیم گیری/ مدیریت زمان/ 
برنامه ریزی

گروه سنی: ۷، 8، 9
قیمت: ۲0000 تومان

مغز من کش میاد!
کریمی مترجم: جواد 

موضوع: هوش اجتماعی/ اندیشه و تفکر
گروه سنی: 6، ۷، ۸، ۹

قیمت: ۲0000 تومان

برنامه می خوام چی کار؟۱۷6۱

جنیفر مور_    مالینوس

سکویی
مقیمی ا

جم: الدن 
تا فابر گامتر 

یر گری مار
با تصو

جنیفر مور_    مالینوس

سکویی
قیمی ا

: الدن م
متر جم

تا فابر گا
گری مار

با تصویر 

۱۷۲6
مترجم: الدن مقیمی اسکویی

قطع: خشتی
گروه سنی: ۷، 8، 9

موضوع: درخودماندگی/
کودکان/ دوستی  روابط اجتماعی در 

۲4 صفحه
قیمت: 18000 تومان

دوستم سندرم داون دارد
مترجم: الدن مقیمی اسکویی

قطع: خشتی
گروه سنی: ۷، 8، 9

موضوع: سندرم داون/
کودکان/ دوستی روابط اجتماعی در 

۲8 صفحه
قیمت: 18000 تومان

۱۷۲۷ برادرم اوتیسم دارد

بیا درباره اش حرف بزنیم

کش می آید چون آمادٔه  کنار هم نشان می دهد؛ یکی مغزش  داستان دو شخصیت را در 
تجربه های مختلف است، دیگری مدام منفی بافی می کند و مغزش مربعی و ثابت است.

جولیا کوک
کریمی مترجم: جواد 

روزی که تقلب کردم
کریمی مترجم: جواد 

موضوع: تقلب
گروه سنی: ۷، ۸، 9، 10

قیمت: ۲0000 تومان

۱۰۹۲ ۱۰۹3درس خواندن هم حدی دارد!
کریمی مترجم: جواد 

گیری موضوع: مطالعه و فرا
گروه سنی: 8، ۹، 10

قیمت: ۲0000 تومان
کوک جولیا 

کریمی مترجم: جواد 

کلتوس درس خواندن را دوست ندارد و نمی خواهد ساعت های زیاد روزش را با 
کند، بر عکس بوسیفوس همه جا در حال درس خواندن است.  درس خواندن پر 

که تقلب چه آسیب هایی  نودل در امتحان آشپزی تقلب می کند و مادرش توضیح می دهد 
که به سمت تقلب نرویم.  به او و دیگران می زند. داستان راه هایی را بیان می کند 

که چه کاری باید انجام دهد و در تحقیق مشترکشان با  کلتوس مرتب یادش می رود 
بوسیفوس دچار مشکل می شوند. در آخر هر دو با همکاری راهکارهایی پیدا می کنند.  

که اوتیسم دارد می خندند. خانم معلم در ساعت بعد  کارهای بیلی  بچه های مدرسه به 
که همه اوتیسم داشتند. چند نقاش، ورزشکار، پیانیست و ... را معرفی می کند 

که سارا که سندرم داون  بچه ها به یک اردوی تفریحی می روند و خانم معلم خبر می دهد 
دارد قرار است به جمعشان اضافه شود. یکی از بچه ها مسئول همراهی با سارا می شود.

مترجم: سارا وطن آبادی
قطع: ۲0.5×1۷.5

گروه سنی: ۵، 6، ۷
1۲8 صفحه

قیمت: 60000 تومان
جلد سخت

۱۱۸۷ ماجراهای دم  پنبه ای2 ۱۱۸6
مترجم: سارا وطن آبادی

قطع: ۲0.5×1۷.5
گروه سنی: ۵، 6، ۷

1۲8 صفحه
قیمت: 60000 تومان

جلد سخت

ماجراهای دم  پنبه ای 1

2

2

2

2

2

2

۱۳
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که پدر و مادرش بر سر اختالفاتی تصمیم به  کتاب ماجرای پسری به نام جاوید است 
گرفته اند و ... . جدایی 

نویسنده: امید شیخ باقری
قطع: رقعی

گروه سنی: 13
1۲0 صفحه

قیمت: 18000 تومان
رمان نوجوان

۱۵۱۵ مثل این موقع های آذر

که از رفتار پدرش ناراضی است. پسر  ماجرا از زبان یک پسر دانش آموز روایت می شود 
بعد از بدقولی بابا و نیامدن او به مسابقٔه پدرها و پسرها، از مدرسه فرار می کند.

۱۵۱۹
نویسنده: زهرا جالئی فر

قطع: رقعی
گروه سنی: 13+

88 صفحه
قیمت: 1۲000 تومان

رمان نوجوان

گونه شناسی انواع بابا

که روابط خانوادگی آرامی ندارند. مادر  داستان از زبان دختر نوجوانی روایت می شود 
کانادا  متوجه می شود بچٔه دوم در راه است و تصمیم می گیرند برای به دنیا آمدن او به 

بروند اما دختر با ترفندی با آن ها همراه نمی شود... .

نویسنده: امید شیخ باقری
قطع: رقعی

گروه سنی: 13+
104 صفحه

قیمت: 15000 تومان
رمان نوجوان

۱۵۲۲صعود به k2 با چرخ دستی

عجیب  موجودات  می کند  تصور  که  است  خیال باف  دختری  ی« 
ّ
»تل دربارٔه  ماجرا 

کارهای عادی زندگی مسخره می آید.   ی خیلی از 
ّ
کی اطرافش هستند. به نظر تل وحشتنا

سولمازخواجهوند
از کوچولویی عاشق نقاشی بودم. صبح ها یک سکه ی 

پنج تومانی زرد می گرفتم توی مشتم و می رفتم سر کوچه 
برای خودم دفتر نقاشی می خریدم و تا شب همه ی 

صفحه هایش را نقاشی می کردم. کمی که بزرگ تر شدم 
یک داستان الکی پلکی نوشتم تا برایش نقاشی بکشم. 
نقاشی هایش را که کشیدم بردم پیش یک ناشر. ناشر 

تا دید گفت: »به به! چه قشنگ داستان می نویسی! باز 
هم برای ما داستان می نویسی؟«

و من باز هم داستان نوشتم و باز هم و باز هم...!

محمدحسینماتک
متولد  4/ 1370/8

کارشناس ارشد تصویرسازی

شرکت انتشارات فنی ایران 
کتاب های نردبان  را  برای 

مخاطبان مختلف در 
چهار دستۀ کلی
منتشر  می کند:

نردبانسبز
ـ  محیط زیستـ ــ   ـ ـ

نردبانآبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

نردبانبنفش
ـ  عمومیـ ــ   ـ ـ

نردبانقرمز
ـ  مهارت های زندگیـ ــ   ـ ـ

۱۶۰۴ نردبانقرمز
ـ  مهارت های زندگیـ ــ   ـ ـ

کاغذاینکتاباز
جنگلهایپایدار
تهیهشدهاست.

۹000
تومان

ی توی تشکش فرو رفته بود و پتو را روی سرش کشیده بود.
ّ
تل

 رعد پشت پنجره می زد و شیشه ها را می لرزاند و صدای موهوم باد توی
 اتاق زوزه می کشید. رعد سرخ و سیاهی به پنجره زد و گردوغباری شبیه به یک 

دست با انگشت های دراز جلو آمد و پنجره را باز کرد. مه سیاهی توی اتاق چرخید. 
رعد پشت شیشه می زد با هر روشنی سایه های عجیب وغریبی شبیه به یک

 غول شاخدار روی دیوارهای اتاق پیدا می شد...

نویسنده: سولماز خواجه وند
تصویرگر: محمدحسین ماتک

قطع: رقعی
گروه سنی: 9، ۱۰، 11

64 صفحه
قیمت: 9000 تومان

۱6۰4 تّلی دختری با موهای بلند بلند بلند

 »امید« بازی هایی بر اساس خیال بافی هایش انجام می دهد که بزرگ ترها را به دردسر می اندازد.  

۱۵۲۱
نویسنده: نسترن فتحی
تصویرگر: رودابه خائف

قطع: وزیری
گروه سنی: 9، ۱۰، 11

۷۲ صفحه
قیمت: 9000 تومان

قهرمان جزیره ی لگوریسه

نویسنده: نیلوفر نیک بنیاد
تصویرگر: مهناز سلیمان نژاد

قطع: رقعی
گروه سنی: 9، ۱۰، 11

80 صفحه
قیمت: 1۲000 تومان

۱۵۲۰ من شیر سیرک نیستم

می کند.  زندگی  باغ وحش  در  خانواده اش  با  دارد  مالیمی  رفتار  که  بچه شیری 
که او آدم ها را دشمن خود بداند تا این که ... خانواده اش می خواهند 

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

نویسنده: معصومه یزدانی
تصویرگر: غزاله بیگدلو

قطع: رقعی
گروه سنی: 10+

88 صفحه
قیمت: 15000 تومان

۱۵۱۸ درسا و عمه غوالب

-

۱۰44 مهندس خرابکار و پسری که خودش شد
نویسنده: افسانه شمسایی

تصویرگر: سالومه سیاح
قطع: رقعی

گروه سنی: 11+
80 صفحه

قیمت: 1۲000 تومان
رمان نوجوان

کند. ماشین توقیف  کنجکاوی ماشین اسباب بازی  اش را باز می کند تا موتورش را تقویت  پسر 
می شود، ولی باید به مسابقه برسد... . 

داستان

کتاب درگیر ماجراهایی عجیب می شود.   »ماهتینار« پس از مرگ مامی ریزه در هر فصل 

نویسنده: سولماز خواجه وند
گرگانی گلریز  تصویرگر: 

قطع: رقعی
گروه سنی: 9، ۱۰، 11

88 صفحه
قیمت: 1۲000 تومان

۱۵۱۷ماهتینار



۲۵

برای  روش هایی  موفق،  ازدواج  دربارٔه  مفیدی  اطالعات  راهنما«  »کتاب  مجموعٔه 
مدیریت  افسردگی،  بر  غلبه  بودن،  موفق  پدر  خانوادگی،  اختالفات  حل  سوگ،  پذیرش 
کودکان با فجایع و اتفاقات بد در اختیار خواننده قرار می دهد. در هر  خشم، و رویارویی 
ارائه می شود. تمرین های  برای هر یک راهکاری  ابتدا به مشکالت اشاره و سپس  کتاب 
کمک می کنند تا با پاسخ دادن به سؤاالت و مقایسٔه آن ها با پاسخ های  کوتاه به خواننده 

اعضای خانواده به راه حل عملی دست یابد.

کروبی مترجم: هایده 
قطع: رحلی
3۲ صفحه

قیمت: 8000 تومان

گروه نویسندگان چنینگ 
مترجم:  هایده کروبی

ازدواج موفق

کتاب راهنما

مترجم: مهشید یاسایی
قطع: رحلی
3۲ صفحه

قیمت:ٖ  8000 تومان

646
مترجم: مانا رجب زاده

قطع: رحلی
3۲ صفحه

قیمت: 1۲000 تومان

گروه نویسندگان چنینگ
مترجم:  مانا رجب زاده

کودکان و رنج از دست دادن

64۸

64۷
مترجم: مانا رجب زاده

قطع: رحلی
کودکان کنترل فشار روانی در  موضوع: 

3۲ صفحه
قیمت: 1۲000 تومان

گروه نویسندگان چنینگ
مترجم:  مانا رجب زاده

کودکان و رویارویی با فاجعه

مدیریت خشم برای والدین

4۵۸
مترجم: مژده دقیقی

قطع: رحلی
موضوع:  مدیریت تعارض/ رفتار والدین

3۲ صفحه
قیمت: 6000 تومان

3۰۹حل اختالفات خانوادگی

3۰۸
مترجم: فرخ لقا رئیس دانا

قطع: رحلی
3۲ صفحه

قیمت: 6000 تومان

چگونه می توان پدر بهتری بود؟

گروه نویسندگان چنینگ 
مترجم: بهناز کمالی

۲۸۵غلبه بر افسردگی
مترجم: بهناز کمالی

قطع: رحلی
3۲ صفحه

قیمت: 8000 تومان



۲6

۱۷۱4
نویسنده: زهرا غالمی داودآبادی

تصویرگر: فرینا فاضل راد
)۲3/5 x ۲3/5(  قطع: خشتی ویژه

گروه سنی: ۵، 6، ۷
۲4 صفحه

قیمت: 15000 تومان

بالش پرنده

 کارگاه کتاب تصویری

که بر روی بالش  پرقو  داستان از شکار بلدرچین و تهیٔه سوپ از آن آغاز می شود. پسر 
خوابیده است با حملٔه قوهای عصبانی بیرون آمده از بالش ها بیدار می شود. 

نویسنده: سمیرا قیومی
تصویرگر: محسن دمندان

)۲3/5 x ۲3/5(  قطع: خشتی ویژه
گروه سنی: 4، ۵، 6، ۷

36 صفحه
قیمت: ۲0000 تومان

۱۷۱6 سنجاب کجا رفته بود؟

پسر بطری های پالستیکی اش را هر روز از پنجره به بیرون پرتاب می کند و سنجاب 
گیر می کند. سنجاب همراه بطری از جاهای مختلفی سر در می آورد.  توی یکی از آن ها 

کرده، از موتورسوار، فروشندٔه دوره گرد و  گم  که آوازش را در یک شهر پرسرو صدا  بلبلی 
کمک می خواهد. رانندٔه پرسروصدا 

که بطری نوشیدنی خود را - کوچکی زیر انبوهی زباله مدفون شده است و از دختری  گیاه 
کمک دارد.  به زباله ها اضافه می کند درخواست 

۱۷۱۱
نویسنده: شهرزاد شهرجردی

تصویرگر: محمدحسین ماتک
)۲3/5 x ۲3/5(  قطع: خشتی ویژه

گروه سنی: 5، 6، ۷، 8
۲4 صفحه

قیمت: 15000 تومان

این صدای کی بود؟

۱۷34
نویسنده: سمیه یاوری

تصویرگر: نرگس جوشش
)۲3/5 x ۲3/5(  قطع: خشتی ویژه

گروه سنی: 5، 6، ۷، 8
۲4 صفحه

قیمت: 15000 تومان

 ،
!

بوق نزن، سوت بزن!

کتاب هایی برای خواندن، دیدن و آموختن!
کتاب های تصویری سپیدار اولین تجربۀ منحصربه فرد در این زمینه بود. در این  مجموعه 
کتاب مشترک با  کنار هم نشستند و یک  کارگاه برای نخستین بار نویسندگان و تصویرگران 

کردند.  موضوع محیط زیست خلق 
بودند:  رشتۀ خود  در  آشنا  نام هایی  کدام  هر  که  استادانی خلق شد  نظر  زیر  کتاب ها 
عموزاده خلیلی  فریدون  تصویرگری،  استادان  از  حدادی  هدی  و  غریب پور  کیانوش 
سابقۀ  با  کارشناس  تک تهرانی  عطیه  و  داستان نویسی  کارگاه های  استاد  و  نویسنده 

محیط زیست. 
کتاب ها از مرحلۀ ایده تا داستان و تصویر زیر نظر این استادان تألیف شد. حاصل این 
و  خواندنی  جذاب،  ارزشمند،  گنجینه ای  که  بود  تصویری  کتاب   18 ماهه،  دو  کارگاه 

کرده است.  کودک فراهم  دیدنی برای مخاطبان 
گرفته  کارگاه شکل  که در  گاه در تجربۀ ارزشمندی  کتاب ها ناخودآ کودک با خواندن این 
کردن و  گفتن، تصویر  است، شریک خواهد شد و بدون شک انگیزه هایش برای قصه 

اندیشیدن به محیط زیست افزایش خواهد یافت. 



۲۷

 کارگاه کتاب تصویری

۱634
نویسنده: زهرا قدیری
تصویرگر: غزاله بیگدلو

)۲3/5 x ۲3/5(  قطع: خشتی ویژه
گروه سنی: 6، ۷، 8

۲4 صفحه
قیمت: 15000 تومان

چقدر َپر

که یکی از آن ها  دو پسر از عالقٔه پدرشان به حیوانات صحبت می کنند، اما می بینیم 
یا  شکار  طرفدار  دیگری  و  است  اصلی شان  زادگاه  در  حیوانات  از  حمایت  خواستار 

نگهداری آن ها در منزل خود است.  

۱6۹۵
نویسنده: تهمینه حدادی

تصویرگر: محبوبه یزدانی
)۲3/5 x ۲3/5(  قطع: خشتی ویژه

گروه سنی: 6، ۷، 8
۲4 صفحه

قیمت: 15000 تومان

قشنگ ترین لباس دنیا

پیشنهادها  اما  بدوزد؛  نوه اش  برای  را  دنیا  لباس  قشنگ ترین  می خواهد  مادربزرگ 
گل ها و حیوانات  که در نهایت آماده می شود، پوشیده از طرح  متفاوت است. لباسی 

کید می کند.  که مادربزرگ بر مراقبت از آن ها تا است 

۷۱۵
نویسنده: مریم بهرامی

تصویرگر: افسانه صانعی
)۲3/5 x ۲3/5(  قطع: خشتی ویژه

گروه سنی: 6، ۷، 8
۲4 صفحه

قیمت: 15000 تومان

یکی مثل من

از  اتومبیل  تصادف  در  را  مادرش  که  می شود  روایت  یوزپلنگی  بچه  زبان  از  داستان 
برده می شود؛  منطقٔه حفاظت شده  به  انسان ها  توسط  از مدتی  بعد  و  دست داده  

جایی با مراقبت های دقیق اما متفاوت با محیط زیست طبیعی خودشان. 

نویسنده: زهرا جالئی فر
تصویرگر: حمیدرضا بهرامی

)۲3/5 x ۲3/5(  قطع: خشتی ویژه
گروه سنی: 6، ۷، 8

۲4 صفحه
قیمت: 15000 تومان

۱۷۱۲ قانون های آبکی

کم شدن آب برکه می شوند و راه حل های متعددی در  ماهیان یک برکه  یک روز متوجه 
راستای صرفه جویی در مصرف آب مطرح می شود.  

راز آدم فضایی
نویسنده: نیلوفر نیک بنیاد

تصویرگر: بهاره نیاورانی
)۲3/5 x ۲3/5(  قطع: خشتی ویژه

گروه سنی: 5، 6، ۷
۲4 صفحه

قیمت: 15000 تومان

۱۷۱۵

ماجرا از زبان یک کودک روایت می شود که متوجه آمدن یک آدم فضایی به محله شان 
کاربردی تازه  و بامزه می سازد.  می شود. آدم فضایی از وسایل دور ریخته شده، اشیای 



۲۸

 کارگاه کتاب تصویری

تعداد زیادی پرنده به شهر می آیند و زندگی شهری را مختل می کنند. معلوم می شود 
که محل زندگی آن ها توسط مردم آلوده و غیرقابل استفاده شده است. بنابراین مردم 

دست به کار می شوند...

کبریا شجری نویسنده: 
تصویرگر: مسعود قره باغی

)۲3/5 x ۲3/5(  قطع: خشتی ویژه
گروه سنی: 6، ۷، 8، 9

36 صفحه
قیمت: 18000 تومان

۱۷3۲خرابکارهای دوست داشتنی

نویسنده: سمیرا آرامی
تصویرگر: معصومه صحبتی

)۲3/5 x ۲3/5(  قطع: خشتی ویژه
گروه سنی: ۷، ۸، 9

۲8 صفحه
قیمت: 14000 تومان

۱63۵شکارگاه عجیب

کار معلوم - قرار است زنان قالی باف یک قالی با تصویر صحنٔه شکار پادشاه ببافند. آخر 
می شود تیر پادشاه به جای برخورد با شکار، به آسمان رفته است. زن قالی باف از ترس 

خشم پادشاه، سوار بر آهوی نقش شده بر قالی می گریزد.

نویسنده: فاطمه سرمشقی
کریمیان شیرازی تصویرگر: سحر 

)۲3/5 x ۲3/5(  قطع: خشتی ویژه
گروه سنی: 6، ۷، 8، 9

36 صفحه
قیمت: 15000 تومان

غول رودخانه و پل آرزو

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

۱۷۱۸

آلبوم عکس یک روباه خیاالتی
نویسنده: زهرا فردشاد

تصویرگر: طراوت جاللی فراهانی
)۲3/5 x ۲3/5(  قطع: خشتی ویژه

گروه سنی: 6، ۷، 8، 9
36 صفحه

قیمت: 18000 تومان

دو روباه با هم ازدواج می کنند و محل زندگی شان را با جیش عالمت گذاری می کنند، 
را  حیوانات  زندگی  و  می آیند  آن جا  به  هیوالیی  ماشین آالت  با  آدم ها  زود  خیلی  اما 

کار می شوند... مختل می کنند. روباه ها دست به 

۱۷۱۷

۱۷۱3
کبرپور نویسنده: احمد ا

تصویرگر: فاطمه خسرویان
)۲3/5 x ۲3/5(  قطع: خشتی ویژه

گروه سنی: 6، ۷، 8، 9
36 صفحه

قیمت: 18000 تومان

باغ آدمیزاد

پلنگ  بچه  آدم ها  بنویسد.  حسابی  داستان  یک  تا  می رود  جنگل  به  نویسنده ای 
کنند و باغ  داستان را به باغ وحش برده اند. حیوانات تصمیم می گیرند مقابله به مثل 

آدمیزاد را برای نگهداری آدم ها می سازند.



۲۹

کن. آرزوهای پسر در - غول از داخل بطری نوشابه بیرون می آید و به پسر می گوید: آرزو 
کار آن قدر ادامه پیدا می کند تا غول مجبور  راستای تخریب محیط زیست است و این 

می شود پسر را داخل بطری بیندازد. 

زندگی ماشین فرسوده ای با آمدن یک ماشین نو دگرگون می شود. در آخر او توسط 
ماشین نو به بیمارستان برده می شود تا هم سالمتی اش را به دست بیاورد و هم جلوی 

گرفته شود.  آلودگی هوا 

 کارگاه کتاب تصویری

نویسنده: فاطمه محمودی
تصویرگر: فرشته جعفری فرمند

)۲3/5 x ۲3/5(  قطع: خشتی ویژه
گروه سنی: 6، ۷، 8، 9

36 صفحه
قیمت: 18000 تومان

نویسنده: علی باباجانی
تصویرگر: حمیده خسرویان

)۲3/5 x ۲3/5(  قطع: خشتی ویژه
گروه سنی: 7، ۸، ۹، 10

36 صفحه
قیمت: ۲0000 تومان

۱۷۱۰ پسر دودی و غول نوشابه ای۱۷33 ماشین افاده ای

ندارد.  خوشی  حال  آشنایش  ک پشت  ال می شود  متوجه  ماهیگیری  هنگام  پسری 
کیسٔه پالستیک در شکم  ک پشت را پیش دامپزشک می برند و معلوم می شود یک  ال

اوست. 

۱۷3۱عروس دریایی خوشمزه ی لعنتی
نویسنده: ملیحه شاهرخی جاوید

کافی زارع تصویرگر: مهرناز 
)۲3/5 x ۲3/5(  قطع: خشتی ویژه

گروه سنی: ۷، ۸، ۹، 10
۲4 صفحه

قیمت: 18000 تومان

کسی از هیوال خبر ندارد؟
نویسنده: مانا مداح

تصویرگر: سولماز جهانگیر
)۲3/5 x ۲3/5(  قطع: خشتی ویژه

گروه سنی: ۷، 8، 9
۲4 صفحه

قیمت: 15000 تومان

۷۱6

کی پیدا  کلٔه هیوالی خا رودخانه خشک شده و هنگام دوچرخه  سواری بچه ها سر و 
کی را از بین ببرند.  می شود. بچه ها تصمیم می گیرند هیوالی خا



3۰

۲4 صفحه
قیمت: 1۲000 تومان

۲4 صفحه
قیمت: 15000 تومان

۱۲۱۵ تخم مرغ نیمرو باالی پشت بام! ۱۲۱4  دختری با یک گوشی تلفن و آب بی زبان!

۲4 صفحه
قیمت: 1۲000 تومان

۲4 صفحه
قیمت: 1۲000 تومان

۱۲۱3 با کتلت ها شوخی نکن ۱۲۱۲ گر زمین مثل سیب زمینی چروکیده شود!  ا

نویسنده: فرهاد حسن زاده
تصویرگر: نازنین جمشیدی

قطع: وزیری
گروه سنی: ۷، ۸، 9

موضوع: صرفه جویی در مصرف آب

عمه خانم و ماجراهای آبکی

نردبان سبز
ـ  محیط زیستـ ــ   ـ ـ

نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

نردبان  بنفش
ـ  عمومیـ ــ   ـ ـ

نردبان قرمز
ـ  مهارت های زندگیـ ــ   ـ ـ

شرکت انتشارات فنی ایران 
کتاب های نردبان  را  برای 

مخاطبان مختلف در 
چهار دستۀ کلی
منتشر  می کند:

۱2٠٠٠
۱۲1۶تومان

کاغذ این کتاب  از
 جنگل های پایدار
 تهیه شده است.

این عمه خانم با تمام عمه خانم های دنیا فرق می کند.
که یک دستگاه   این عمه خانم زنی مهربان و دانشمند است 

گروهی تشکیل داده اند کرده. او و برادرزاده هایش  عجیب اختراع 
 و برای هدفشان مبارزه می کنند.

گروهشان گروه آب بان را دست کم نگیر. شاید تو هم عضو 
کنی.  شدی و خواستی برای نجات زمین تالش 

کتاب های مجموعه 
عمه خانم و ماجراهای آبکی

فرهاد حسن زاده
فرهاد حسن زاده، با آب نسبت جالبی دارد. او بچه ی 
آبادان است و روزی دو لیتر آب می خورد. عاشِق آب 

هویج و آب پرتقال و آب نبات چوبی است. با این که 
نویسندگی برایش مثل آب خوردن است، ولی نوشتن 

داستان های آب دوغ خیاری را دوست ندارد. شاید به 
که در سال 2٠18 یکی از نویسندگان  همین خاطر است 
برگزیده ی نهایی جایزه ی هانس کریستین اندرسن شده 

است. او فکر می کند به بزرگ ترها امیدی نیست، برای 
گرفت. بچه هایی  کمک  ساختن دنیای بهتر باید از بچه ها 

که آبی فکر می کنند.

نازنین جمشیدی
من نازنین جمشیدی هستم، مهر ماه ۱365 در تهران 
به دنیا آمدم. از وقتی که هنوز  بلد نبودم کتاب بخونم 

عاشق مجله های کارتون و کاریکاتور و کمیک بوک ها 
بودم و ساعت ها در دنیای تصاویرشون غرق می شدم. 

کسی بشم مثل  که یک روز  گرفتم  از همون موقع تصمیم 
که خودم دوست دارم را   تصویرگرهای آن ها تا دنیایی 

تصویر کنم.
کارتون برای مجالت  کشیدن  کردم به   از ۱6 سالگی شروع 
کتاب تصویرسازی می کنم  که دارم  و روزنامه ها و تا به امروز 

هیچ وقت از رویاهام دست نکشیدم، تا بتونم شما رو هم 
کنم. در آن ها شریک 

 چطور باید یک ماشین را به حمام برد؟
 شیلنگ آب فش فشو

گوش کن  شیر آب حرف 
گر زمین مثل سیب زمینی چروکیده شود!  ا

کتلت ها شوخی نکن  با 
گوشی تلفن و آب بی زبان!  دختری با یک 

 تخم مرغ نیمرو باالی پشت بام!
 بعضی از شیرها را باید بست، بعضی ها را باید خورد

کباب  حرف حساب، نان و 
 ده میلیون لیوان آب می شود خیلی!

 ماهی بیرون از استخر
 خرچنگ خوش خط

۱۲۱6
۲4 صفحه

قیمت: 15000 تومان

حرف حساب، نان و کباب
۲4 صفحه

قیمت: 15000 تومان

۱۲۱۷ بعضی از شیرها را باید بست، بعضی را باید خورد!

2

2
2

که داستان هایی  کتاب  است  »عمه خانم و ماجراهای آبکی« مجموعه ای شامل دوازده 
مرتبط با صرفه جویی در مصرف آب را تعریف می کند. شخصیت اصلی داستان ها »عمه 
کارهای اشتباه و هدر دادن بی مورد آب، به همراه  کتاب بعد از دیدن  که در هر  زمزم« است 
»آبتین« و »شبنم« فرد خاطی را پیدا می کنند، با چتر جادویی خودشان را به محل می رسانند 
و استفادٔه درست از آب در زمینه های مختلف را به او آموزش می دهند. هدر دادن آب در 
کولر آبی و ... برخی  کارهای خانه، خرابی لوله های آب، استفادٔه درست از  ساختمان سازی، 
کمیک  به شیؤه  کتاب  هر  نیمٔه دوم  و  کتاب ها هستند. داستان ها طنزآمیزند  از مضامین 

استریپ ماجرا را پیش می برد.  
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۸6۰
نویسنده: معصومه یزدانی

تصویرگر: نرگس دالوری 
قطع: رقعی

گروه سنی: ۷، ۸، 9
48 صفحه

قیمت: 10000 تومان

نامه های گاندو تمساحی از سیستان و بلوچستان

نویسنده: معصومه یزدانی
تصویرگر: عاطفه فتوحی

قطع: رقعی
گروه سنی: ۷، ۸، 9

160 صفحه
قیمت: ۲0000 تومان

۱۰۸۱ آلبوم عکس های گاندو تپله

که یک روز در یخچال خانٔه نگار  این رمان، ماجرای یک خرس قطبی را روایت می کند 
پیدا می شود. پوشکا و نگار به سرعت با هم دوست می شوند اما بعد از مدتی متوجه 
کند و پوشکا به قطب برمی گردد.  که هر جانداری باید در زیستگاه خود زندگی  می شوند 

۱۰۵۸
نویسنده: اعظم مهدوی
تصویرگر: نرگس دالوری

قطع: رقعی
گروه سنی: 8، ۹، 10

56 صفحه
قیمت: 1۲000 تومان

اعظم مهدوی
با تصویرگری نرگس دالوری

شرکت انتشارات فنی ایران 
کتاب های نردبان  را  برای 

مخاطبان مختلف در 
چهار دستۀ کلی
منتشر  می کند:

نردبان سبز
ـ  محیط زیستـ ــ   ـ ـ

نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

نردبان  بنفش
ـ  عمومیـ ــ   ـ ـ

نردبان قرمز
ـ  مهارت های زندگیـ ــ   ـ ـ

نرگس دالوری
نرگس دالوری هستم. یک روز بهاری در تهران 
کتاب ها و مجله های زیادی رو  به دنیا اومدم. 

تصویرسازی کردم. از همون اولم شغلمو دوست 
داشتم.

اعظم مهدوی
گیر می آوردم،  گرفتم تا فرصت  از وقتی نوشتن یاد 

توی دفترهایم به جای مشق، قصه می نوشتم. 
بعضی هایشان بی سر و ته بودند و بعضی ها هم 

کم کم آن قدر زیاد شدند  با  سر و ته. آن با سر و ته ها 
که تا به خودم بیایم، دیدم شده ام نویسنده. حاال 

بدون فکر کردن به مشق های عقب افتاده تا 
می توانم داستان می نویسم.

گر یک شب از خواب بیدار شوی و وسط آشپزخانه با یک  ا
خرس قطبی واقعی واقعی به اسم پوشکا روبه رو شوی، چه می کنی؟

که این پوشکا خیال دارد خودش  ببینی  گر روزهای بعد و بعدتر  ا
را به عنوان عضو جدید خانواده ات جا بزند چه می کنی؟

کتاب پوشکا را بخوان تا بدانی با یک خرس قطبی 
کرݣݣد.  در خانه چه می توان 

۱۰۵۸تومان۱۲٠٠٠

کاغذ این کتاب  از
 جنگل های  پایدار
 تهیه شده است.

پوشکا

داستان ماجرای طنزآمیز و تخیلی زندانی شدن یک خرس توسط آدم هاست. خرس به -
دلیل عبور از جادٔه انسان ها دستگیر شده ولی در نهایت معلوم می شود که جاده سازان 

باید برای عبور حیوانات مسیر مخصوص در نظر بگیرند. 

نویسنده: معصومه یزدانی
تصویرگر: غزاله بیگدلو

قطع: رقعی
گروه سنی: 8، ۹، 10

موضوع: حفاظت محیط زیست
64 صفحه

قیمت: 1۷000 تومان

۱۵۲3 متهم ردیف اول قونقورو

کنار یک  که بعد از اولین استفاده  کنسرو لوبیا روایت می شود  داستان از زبان یک قوطی 
باغ پرتاب می شود و بعد از سال ها زندگی سخت با زباله های دیگر، باالخره بازیافت 

می شود و زندگی دوباره پیدا می کند. 

۱۱۵۵
نویسنده: آنیتا یار محمدی
تصویرگر: مجید فخارزوراه

قطع: رقعی
گروه سنی: 10+

56 صفحه
قیمت: ۷000 تومان

زندگی پر فراز و نشیب یک قوطی کنسرو

کتاب، موضوع آلودگی های زمین با شعر بیان شده است. شاعر در بخش های  در این 
نقش  و  حیوانات  شکار  آب ها،  آلودگی  صوتی،  آلودگی  هوا،  آلودگی  دربارٔه  مختلف 

کردن محیط زیست، شعرهایی با اوزان متفاوت سروده است.  انسان ها در آلوده 

۱۱۹۱
شاعر: زهرا موسوی

تصویرگر: نرگس دالوری
قطع: خشتی

گروه سنی: 4، ۵، 6، ۷
۲4 صفحه

قیمت: 18000 تومان
شعر

بق بقوها رو بردن سیصد تا بوق آوردن

گاندو به تمساح های دیگر و پاسخ های آن ها و با زبان  داستان به شکل ایمیل های 
کردن  گاندو اطالعیه ای برای پیدا  گم شده و  گاندو  طنزآمیز نوشته شده  است. مادر 

او درست می کند.  

کم آب شده - که  که قرار است از رودخانه ای  رمان ماجرای یک تمساح پوزه کوتاه است 
گاندو در  گفته  است.  همراه یک شکارچی به جایی پرآب برود اما شکارچی به او دروغ 

سفری طوالنی، ماجراهایی را از سر می گذراند تا باالخره به زادگاه خودش برمی گردد. 
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کنین  کف مخصوص شست وشو را به شهر روشن می آورد. سا مرد سودجویی 
کف، باعث آلودگی رودخانه می شوند و حاال باید با  شهر بعد از مصرف بی رویٔه 

کنند.   کف مبارزه  هیوالی 

دردسرهای شهر روشن: بیرون و ماهی های عاشق
نویسنده: مسعود ملک یاری

تصویرگر: غزل فتح الهی
قطع: خشتی

گروه سنی: 8، 9، 10
موضوع: آلودگی دریا

36 صفحه
قیمت: ۲0000 تومان

۱۰6۸

زمینٔه  در  تازه اش  اختراع  که  است  دانشمندی  آقای  با  گودی  دیدار  دربارٔه  داستان 
بهینٔه برق، خودش موجب مصرف بی رویه  می شود. داستان به شکل غیر  مصرف 

که موجب هدر رفتن برق می شود شرح می دهد.  کارهایی را  مستقیم 

نویسنده: پیام ابراهیمی
تصویرگر: زهرا محمدنژاد

قطع: خشتی
گروه سنی: 6، ۷، 8

موضوع: استفادۀ بهینه از نیروی برق
۲4 صفحه

قیمت: 1۲000 تومان

با تصویرگری زهرا محمدنژادپیام ابراهیمی

ک ۸34پیتزاهای خطرنا

باتصویرگریزهرامحمدنژادسولمازخواجهوند

833

گودی همسایه ی آقای دانشمند است. به خانه ی او می رود و 
اختراعات عجیب او  را می بیند.

ک دارد اما  اختراعات او ... آقای دانشمند قلبی پا
»ماجراهای گودی  موفرفری و آقای دانشمند« مجموعه ای است که 

هر یک از آن ها به یکی از موارد صرفه جویی در 
مصرف برق در قالب داستانی جذاب و تصاویری 

دیدنی می پردازد.

عناوین کتاب های این مجموعه از این قرارند:
ک  •گره های سبیل گربه ای  •پیتزاهای خطرنا

• نگهبان جعبه های پیتزا • المپیک کامپیوتری 
• یخچال تحریر • خانه ی یخی •هم بازی برق خوار

 • اختراع گودی موفرفری 

زهرا  محمد نژاد
که کتابی منزهرامحمدنژادهستم.نقاشهمین

دردستهایقشنگتوست.
کردم،یعنی کهبهایندنیاسفر مطمئنمازهمونموقعی

ݢ۱۳۶۸،عاشقنقاشیبودم. ششمتیرماهسالݢ
کردنباخودشبرایمنیهعالمه چون،نقاشی

حسشادیوشورونشاطمیاره.
امیدوارمتوهمازتماشاینقاشیهاملذتببری.

سولماز خواجه وند
ششآبانشصتوسهدنیاآمدم.دمدمههایغروب.به

نظرمبهترینوقتبرایدنیاآمدنهماندمدمههایغروب
است.چوندمغروبدنیامیآیی،بهبزرگترهاسالم

میکنی،تولدتروبهدنیاتبریکمیگویی.بعدشبمیشود
ومیخوابیومنعاشقخوابموعاشقداستان!

کردم. اولینداستانمراوقتیدوازدهسالمبودتعریف
کهوولوولک دراردوتویقطاربرایهمکالسیهایم

گرفتمبنویسمش.ولیبیشتر داشتند.وقتیبرگشتمتصمیم
ازچندخطننوشتم،چونمنهموولوولکداشتمو

نمیتوانستمبیشترازپنجدقیقهیکجابنشینم.
گرفتموولوولکدرونمرا کهبزرگترشدمویاد بعدهاهم

کنمآنداستاندیگرازیادمرفتهبود.ولیداستانهای کنترل
دیگرینوشتممثل»شبشدمنبخوابم«،»دزدموبچه

گودیفرفری«و»تانتانا«. میبرم«،»قصههای

نردبان سبز
ـمحیطزیستـــ ــ

نردبان آبی
ـپیشازدبستانـــ ــ

نردبان  بنفش
ـعمومیـــ ــ

نردبان قرمز
ـمهارتهایزندگیـــ ــ

شرکتانتشاراتفنیایران
کتابهاینردبانرابرای

مخاطبانمختلفدر
ݣݣکلی چهاردستۀ
منتشرمیکند:

کاغذ این کتاب  از
 جنگل های صنعتی پایدار
 تهیه شده است.

تومان
۶000

باتصویرگریزهرامحمدنژادسولمازخواجهوند

837

گودی همسایه ی آقای دانشمند است. به خانه ی او می رود و 
اختراعات عجیب او  را می بیند.

ک دارد اما  اختراعات او ... آقای دانشمند قلبی پا
»ماجراهای گودی  موفرفری و آقای دانشمند« مجموعه ای است که 

هر یک از آن ها به یکی از موارد صرفه جویی در 
مصرف برق در قالب داستانی جذاب و تصاویری 

دیدنی می پردازد.

عناوین کتاب های این مجموعه از این قرارند:
ک  •گره های سبیل گربه ای  •پیتزاهای خطرنا

• نگهبان جعبه های پیتزا • المپیک کامپیوتری 
• یخچال تحریر • خانه ی یخی •هم بازی برق خوار

 • اختراع گودی موفرفری 

زهرا  محمد نژاد
که کتابی منزهرامحمدنژادهستم.نقاشهمین

دردستهایقشنگتوست.
کردم،یعنی کهبهایندنیاسفر مطمئنمازهمونموقعی

ݢ۱۳۶۸،عاشقنقاشیبودم. ششمتیرماهسالݢ
کردنباخودشبرایمنیهعالمه چون،نقاشی

حسشادیوشورونشاطمیاره.
امیدوارمتوهمازتماشاینقاشیهاملذتببری.

سولماز خواجه وند
ششآبانشصتوسهدنیاآمدم.دمدمههایغروب.به

نظرمبهترینوقتبرایدنیاآمدنهماندمدمههایغروب
است.چوندمغروبدنیامیآیی،بهبزرگترهاسالم

میکنی،تولدتروبهدنیاتبریکمیگویی.بعدشبمیشود
ومیخوابیومنعاشقخوابموعاشقداستان!

کردم. اولینداستانمراوقتیدوازدهسالمبودتعریف
کهوولوولک دراردوتویقطاربرایهمکالسیهایم

گرفتمبنویسمش.ولیبیشتر داشتند.وقتیبرگشتمتصمیم
ازچندخطننوشتم،چونمنهموولوولکداشتمو

نمیتوانستمبیشترازپنجدقیقهیکجابنشینم.
گرفتموولوولکدرونمرا کهبزرگترشدمویاد بعدهاهم

کنمآنداستاندیگرازیادمرفتهبود.ولیداستانهای کنترل
دیگرینوشتممثل»شبشدمنبخوابم«،»دزدموبچه

گودیفرفری«و»تانتانا«. میبرم«،»قصههای

نردبان سبز
ـمحیطزیستـــ ــ

نردبان آبی
ـپیشازدبستانـــ ــ

نردبان  بنفش
ـعمومیـــ ــ

نردبان قرمز
ـمهارتهایزندگیـــ ــ

شرکتانتشاراتفنیایران
کتابهاینردبانرابرای

مخاطبانمختلفدر
ݣݣکلی چهاردستۀ
منتشرمیکند:

کاغذ این کتاب  از
 جنگل های صنعتی پایدار
 تهیه شده است.

تومان
۶000

که متوجه می شود مرد چوب بر از  پادشاه یک سرزمین در قلعه ای سنگی زندگی می کند 
کلبه اش در ساخته  است. پادشاه دستور می دهد برای پیشرفت  چوب درختان برای 

شهر وسایل چوبی بیشتری بسازند تا این که تمام جنگل نابود می شود.  

نویسنده: فروزنده داورپناه
تصویرگر: مریم سادات طباطبایی

قطع: خشتی
گروه سنی: ۷، ۸، 9، 10

36 صفحه
قیمت: ۲0000 تومان

۱4۸3 قلعه ی خاموشان

که به جای آن خانٔه چندطبقه بسازند،  پدربزرگ خانٔه قدیمی را به پدر و عمه می بخشد 
گنجشک است می کند تا آن را قطع نکنند.  که پر از  اما نوه را مراقب درخت بزرگ حیاط 

نویسنده: رفعت هاشمی سی سخت
تصویرگر: سمیه علیپور

قطع: خشتی
گروه سنی: ۷، ۸، 9

36 صفحه
قیمت: 18000 تومان

۱4۸۱سر من النه ی گنجشک هاست
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داستان ماجرای آمدن دو توله خرس به روستایی در جنوب ایران است. صاحب باغ و 
دو دخترش مراقب توله خرس ها هستند تا آن ها را تحویل محیط بانی بدهند اما قبل از 

کرده و دزدیده  است... .  کسی دو توله خرس را بیهوش  آمدن محیط بان، 

۱۱۱3
نویسنده: مهدی رجبی

قطع: رقعی
گروه سنی: 11+

56 صفحه
قیمت: 8000 تومان

رمان نوجوان

خرس ماه

که از خارج از ایران به خانٔه عمه اش در رودان  داستان از زبان پسری روایت می شود 
کند... . کمک می کند تا فرار  برگشته و در آن جا به توله خرس سیاهی 

۱۵۲۵
نویسنده: مهسا تکاپومنش بقایی

قطع: رقعی
گروه سنی: 13+

19۲ صفحه
قیمت: ۲۷000 تومان

رمان نوجوان

تابستان من با خرس سیاه و شعر نو

که در یکی از روستاهای اطراف جنگل زندگی   داستان چند نوجوان را روایت می کند 
کشته  شکارچی ها  توسط  پدرش  و  است  محیط زیست  همیار  که  ارسالن  می کنند. 
شده، همراه دوستانش پیگیر شکار بی رحمانٔه حیواناتی مثل خرس، روباه، پلنگ و 

مرال توسط شکارچیان می شوند.  

۱4۲۱
نویسنده: سید محمد هاشمی

تصویرگر: مریم طباطبایی
قطع: رقعی

گروه سنی: 13+
64 صفحه

قیمت: 18000 تومان
رمان نوجوان

شکارچی

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

۱۰۹۵زبان درازی زباله ها
شاعر:  حسین توالیی

تصویرگر: افسانه خرمشاهی
قطع: رقعی

گروه سنی: ۷، ۸، 9
48 صفحه

قیمت: ۷000 تومان
شعر

شرکت انتشارات فنی ایران 
کتاب های نردبان  را  برای 

مخاطبان مختلف در 
چهار دستۀ کلی
منتشر  می کند:

نردبان سبز
ـ  محیط زیستـ ــ   ـ ـ

نردبان آبی
ـ  پیش از دبستانـ ــ   ـ ـ

نردبان  بنفش
ـ  عمومیـ ــ   ـ ـ

نردبان قرمز
ـ  مهارت های زندگیـ ــ   ـ ـ

افسانه خرمشاهی
من افسانه هستم، افسانه خرمشاهی  . سال 

شصت و چهار در یکی از شهرهای بارونی شمال 
به دنیا اومدم. برگ تمام درخت ها زرد و نارنجی 

که هنوز هم خیلی دوسشون دارم.  بود، دو رنگی 
که می نشستم پیش مادرم و  از شیش سالگی 

نقاشی می کشیدم می دونستم باید تا آخر عمرم 
کشیدنم  کارم همین باشه. من عاشق نقاشی 
که می تونم اون ها رو با شما به  و چقدر خوب 

ک بذارم. اشترا

ماهی های وحشت زده
هراسان شنا می کنند

از همدیگر
کف رودخانه حتی از سنگ های 

نشانی دریا را می پرسند

گیج قورباغه های 
می پرند بیرون از آب

و باز می پرند توی رودخانه

۷٠٠٠
۱۰۹۵تومان

کاغذ این کتاب  از
 جنگل های  پایدار
 تهیه شده است.

حسین توالیی
با تصویرگری افسانه خرمشاهی

حسین توالیی
که در رشت  از همان عصر پاییزی سال ۱۳۵۸ 

به دنیا آمدم تا امروز هنوز حسین توالیی هستم. 
کانون  حتی در ۹ سالگی با همین اسم عضو 
کودکان و نوجوانان شهرمان  پرورش فکری 

شدم. آن جا اسم های زیادی را شناختم. اسم 
آدم ها، اسم کتاب ها، فیلم ها، بازی ها و شعرها، 

شعرها، شعرها.
... اما یک اسم، عجیب به دلم نشسته است 
گل  که صدایش می کنم دلم پر از بهار و  و هر بار 

می شود: »بهارگل«؛ دخترکم!
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گرم شدن زمین،  این  مجموعٔه شعر موضوعاتی مثل طبیعت، حفاظت از حیوانات، 

آلودگی آب ها و ... را شامل می شود. 

شاعر:  داود لطف اله، زهرا موسوی،
مریم اسالمی

قطع: رقعی
40 صفحه

قیمت: ۷000 تومان
شعر

با تصویرگری: افروز قلیزاده

۱۲۷4 گر داشت بیشه پایی ا
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ماجراجویی های رایلی

رایلی همراه عمو مکس، زن عمو و دختر عمو آلیس راهی بیشه زار می شوند،  با جانوران 
مختلف آشنا می شوند و متوجه می شوند چه خطراتی جانوران را تهدید می کند ولی 

که به طرف آن ها می آیند... یک دفعه، تعدادی فیل ماده و بچه فیل را دیدند 

گیاهان و  رایلی و عمو مکس با گشت و گذار در منطقٔه حفاظت شدٔه زیستگاه پانداها، با 
جانوران بومی منطقه آشنا می شوند و از چند پاندا عکس می گیرند و برای مرکز تحقیقاتی 

گم شده است... گهان متوجه می شوند پاندایی  می فرستند و نا

رایلی به شهری در استرالیای شرقی، در نزدیکی صخره های بزرگ مرجانی سفر می کند؛ 
گرفته اند. او با جانوران دریایی، چرخٔه  که در معرض خطر نابودی قرار  صخره هایی 

زندگی مرجان ها و علت سفید شدن آن ها آشنا می شود... 

رایلی همراه با عمو مکس، زن عمو و دختر عمو آلیس به منطقه ای در رودخانه سفر 
که ماهی های آزاد منطقه  می کنند. آن ها می خواستند ببینند چه چیزی باعث شده 

به خطر می افتند...

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

۱63۱
مترجم: مریم عربی

موضوع: حفاظت از زیستگاه ها
قیمت: ۲0000 تومان

آماندا المری       لورا هورویتس       مترجم: مریم عربی

سفر پر خطر ماهی های آزادصحرای وحشی استرالیا
مترجم: مریم عربیآماندا المری       لورا هورویتس       متر جم: مر ىݫݫݫݔم عر بی

موضوع: حفاظت از حیات وحش
قیمت: ۲0000 تومان

۱633

مترجم: مریم عربی
موضوع: حفاظت منابع دریایی

قیمت: ۲0000 تومان

۱63۰
آماندا المری       لورا هورویتس       مترجم: مریم عربی

راز صخره های مرجانی ۱36۲
مترجم: مریم رضازاده

موضوع: حیوانات در حال انقراض
قیمت: ۲0000 تومان

آماندا المری       لورا هورویتس       مترجم: مر یم رضازاده

در جستجوی پاندا

آماندا المری       لورا هورویتس       مترجم: مریم رضازاده

۱۲۸3خطر در بیشه زارهای آفریقای جنوبی
مترجم: مریم رضازاده

موضوع: حفاظت حیات وحش
قیمت: ۲0000 تومان

قطع: خشتی
گروه سنی: 11-10-۹

36 صفحه

سفر  دنیا  کنار  و  گوشه  به  که  است  ماجراجویی  پسرک  داستان  رایلی«  »مجموعٔه 
گرفته تا آالسکا. با رایلی همسفر شوید تا همراه او وارد دنیای  می کند؛ از آفریقا و استرالیا 
اسرارآمیز طبیعت و جانوران شوید و اطالعات عجیب وغریب و مفیدی دربارٔه آن ها 

به دست آورید.



کلی دیده بان زمین، دیده بان آب، دیده بان جانوران و  کتاب در ذیل چهار عنوان  این 
دیده بان غذا، آسیب های زیست محیطی مرتبط را شرح و راهکارهایی برای مهار  کردن این 

کتاب واژه نامه، نمایه و فهرست پایگاه های محیط زیستی دارد.   مشکالت داده است. 

کره زمین دیده بان 
مترجم: امید اقتداری

قطع: رحلی
موضوع:  مشارکت شهروندان در حفظ 

محیط زیست/ تغییرات اقلیمی
96 صفحه

قیمت: 65000 تومان
جلد سخت

6۰۲

»تایلر« به دنبال راه هایی برای مقابله با آلودگی می گردد. او تبدیل به یک صرفه جوی 
کلیدی »بازکاهی«، »بازمصرف« و »بازیافت«  بزرگ می شود و در این مسیر با سه مفهوم 

کتاب دارای واژه نامه و نمایه است. آشنا می شود. 

مترجم: نگار عجایبی
قطع: خشتی

گروه سنی: 6، ۷، 8
موضوع: تأثیر آلودگی بر  محیط زیست/   

استفاده بهینه از انرژی
۲4 صفحه

قیمت: 14000 تومان

۱34۷ به جنگ آلودگی برویم

بین  از  را  به سرزمین سبز وامپ ها می آیند، طبیعت  از سیارٔه خود  پلوتوسی ها 
کنند.  می برند و خودشان هم دیگر نمی توانند در آن جا زندگی 

۱۵36دنیای وامپ ها
مترجم: نگار عجایبی

قطع: وزیری
گروه سنی: 8، ۹، 10

موضوع:  تأثیر آلودگی بر محیط زیست/ 
صنعتی شدن شهرها

48 صفحه
قیمت: ۲4000 تومان

کتاب شامل بیست و سه فعالیت سرگرم کننده مثل پیدا   کردن تفاوت ها، دنبال  کردن 
که مخاطب از طریق انجام آن ها محافظت  کردن جاهای خالی و ... است  رمزها، پر 

از محیط زیست را می آموزد.  

سرگرمی های سبز  )محیط زیستی(
مترجم: سارا وطن آبادی

قطع: وزیری
گروه سنی: ۹، 10، 11

موضوع: حفاظت محیط زیست
3۲ صفحه

قیمت: 8000 تومان

۱34۸

پاسخ  آن،  دنبال  به  و  هوا  آلودگی  با  مرتبط  اصلی  پرسش   50 کتاب،  این  شروع  در 
پرسش ها همراه با تصویر آمده است. واژه نامٔه توضیحی و همین طور خودآزمایی چهار 

کرده است.  کاربردی  کتاب، آن را برای دانش آموزان  گزینه ای پایان 

۱۵3۲ آلودگی هوا )۵۰ پرسش و پاسخ(
کریم زاده مترجم: نوید 

قطع: رقعی
گروه سنی: 11، 1۲، ۱3، 14

موضوع:  آلودگی هوا/  جنبه های زیست محیطی 
آلودگی

64 صفحه
قیمت: ۲4000 تومان

ک و هوا شروع  کمیک استریپ با توضیح دربارٔه سه نوع آلودگی آب، خا این داستان 
با  طبیعت،  در  گشت و گذار  هنگام  مدرسه  یک  دانش آموزان  از  گروهی  می شود. 

آسیب های مختلف زیست محیطی آشنا می شوند.

۱۵33 عملیات نجات اردک
مترجم: نگار عجایبی

قطع: رقعی
گروه سنی: 10، 11، 1۲

موضوع: داستان های فکاهی مصور/ حفاظت 
محیط زیست

48 صفحه
قیمت: ۲1000 تومان

3۵
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آشنایی با زیستگاه ها
مترجم: رویا رضوانی

قطع: وزیری
گروه سنی: 10، 11، 12

موضوع: پاندای غول پیکر
۲8 صفحه

قیمت: 15000 تومان

خرس گریزلی، داستانی از جنگل های اقیانوس آرام۱3۱3دره ی خیزران، داستانی از یک جنگل بامبو در چین

کستری موضوع: خرس خا
۲8 صفحه

قیمت: 15000 تومان

۱3۱۵

۱3۱۲ سرزمین گوزن شمالی، داستانی از جنگل های شمالی کانادا

گوزن شمالی موضوع: 
۲8 صفحه

قیمت: 15000 تومان
آدری ِفَرِگلوش

با تصویرگری كريستا فوِرست

مترجم: رؤیا رضوانی

داستانی از جنگل های شمالِی کانادا

موضوع: پنگوئن امپراتور - قطب جنوب
۲8 صفحه

قیمت: 15000 تومان

۱3۱۱قاره ی یخی، داستانی از جنوبگان

۱3۱۹

گوسفند شاخ  بلند موضوع: 
۲8 صفحه

قیمت: 15000 تومان

زیستگاهی بر فراز ابرها.
 داستانی از طبیعت و حیوانات بومی هیمالیا

موضوع:  پلنگ برفی/ جانورشناسی/
کوه هیمالیا
۲8 صفحه

قیمت: 15000 تومان

۱364 ردپایی باالتر از مرز جنگل،
کی  داستان چمنزاری در کوهستان را

کتاب »آشنایی با زیستگاه ها« یکی از زیستگاه ها را از زبان یکی از جانوران خاص همان  در هر 
که به تازگی از مادرش جدا شده  است در  منطقه معرفی می کند. به طور مثال پاندای دوساله 
پی یافتن قلمرو جدید از درٔه خیزران راه می افتد و در طول مسیر خطرات و اتفاقات مختلفی را 
تجربه می کند و مخاطب نیز از زاویٔه دید او با ویژگی های خاص منطقه آشنا می شود. در انتهای 

کتاب اطالعات تکمیلی دربارٔه آن زیستگاه به همراه واژه نامه توصیفی آمده است.   هر 
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این مجموعٔه شش جلدی مفاهیم محیط زیست را با زبان روان و همراه با تصاویر به مخاطب 
کتاب ابتدا دالیل به وجود آمدن مشکالتی مثل از بین  رفتن جنگل های  ارائه می دهد. در هر 
آن  جبران  راهکارهای  و  شده   بررسی  مختلف  زوایای  از  آن  تبعات  داده شده،  شرح  بارانی 
گروه سنی نوجوان هستند و همٔه  کتاب ها مناسب استفاده در پژوهش برای  آمده  است. 

آن ها دارای واژه نامه، نمایه و وب گاه های زیست محیطی هستند.  

6۹۷
مترجم: عباس زندباف

موضوع:  استفادۀ بهینه از انرژی/  منابع 
انرژی- آینده نگری/ مدیریت مصرف انرژی

3۲ صفحه
قیمت: 14000 تومان

کمبود منابع انرژی ۸6۷
مترجم: نگار عجایبی

موضوع: جنگل های بارانی/ بوم شناسی
3۲ صفحه

قیمت: 14000 تومان

6۹۹
مترجم: عباس زندباف

موضوع: منابع آب
3۲ صفحه

قیمت: 14000 تومان

ربکا هانتر          مترجم: عباس زندباف

کمبود آب

ربکا هانتر          مترجم: نگار عجایبی

جنگل های بارانی

قطع: وزیری
گروه سنی: 9، 10، ۱۱، 1۲، 13

هشدار سبز

۷۰۰بازیافت پسماندها
کروبی مترجم: هایده 

موضوع: بازیافت
3۲ صفحه

قیمت: 14000 تومان
کروبی ربکا هانتر          مترجم: هایده 

رمان محیط زیستی

مترجـم: نیلوفر مهدیانسوزان ساندرز   

۱33۱
مترجم: نیره توکلی

قطع: رقعی
گروه سنی: 11، 1۲، ۱3، 14

104 صفحه
قیمت: 14000 تومان

رمان نوجوان

فاجعه در ساحل
مترجم: نیلوفر مهدیان

قطع: رقعی
 گروه سنی: 11، 1۲، ۱3، 14

9۷ صفحه
قیمت: 14000 تومان

رمان نوجوان

۱3۱ نجات دلفین کوچولو

که پروژٔه درمان و آزادسازی  گروه حامی حیوانات دریایی است  این رمان دربارٔه یک 
دوبارٔه حیوانات به زیستگاه اصلی را دنبال می کنند. آن ها در حین انجام این پروژه با 

نشت نفت در آب های اقیانوس مواجه می شوند. 

که در طی ماجرایی با  این رمان دربارٔه تعدادی از غواصان و حامیان دلفین هاست 
شکارچیان دلفین ها درگیر می شوند و قصد نجات دلفین ها را دارند. 
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- -

-
نویسنده: -
تصویرگر: -

قطع: -
گروه سنی: -

موضوع: -
- صفحه

قیمت: - تومان

-

-

تا امروز بررسی می کند؛ - کرٔه زمین را از دو میلیارد سال پیش  کتاب روند آلودگی  این 
اثر  آلودگی های ناشی از صنعتی شدن شهرها، باران اسیدی، سوخت های فسیلی، 

گلخانه ای و سوختن جنگل ها.

۱۲۸۰
مترجم: فاطمه باغستانی

قطع: خشتی
گروه سنی: 9، 10، ۱۱، 1۲، 13

36 صفحه
قیمت: 18000 تومان

گری لوپز  مترجم: فاطمه باغستانی

درباره ی آلودگی هوا

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

۱3۲4 کاهش آلودگی هوا
مترجم: داود لطف اله

قطع: وزیری
گروه سنی: 11، 1۲، ۱3، 14

کیفیت هوا موضوع: مدیریت 
3۲ صفحه

قیمت: 14000 تومان

-

۹۸3 ک ارزش خا
مترجم: داود لطف اهلل

قطع: وزیری
گروه سنی: 10، ۱۱، 1۲، 13
ک موضوع: فرسایش خا

3۲ صفحه
قیمت: 14000 تومان

به  کوچک  دائرة المعارف تصویری  را همانند یک  ک  با خا مرتبط  مفاهیم  کتاب  این 
کتاب  کشاورزی بهتر و ...  آلودگی،  ارائه داده  است. مانند: فرسایش آبی،  مخاطب 

دارای واژه نامٔه توصیفی، وب گاه های زیست محیطی و نمایه است.  

کتاب، اصطالحات و مفاهیم مرتبط  با محیط زیست به شکل یک دائرة المعارف  در این 
تصویری با زبان رسمی و روان همراه با تصاویر برای مخاطب شرح داده است. تعریف 
کوسیستم ها، چرخه ها، تهدیدهای جهانی و ...  محیط زیست، انرژی، تجزیه کننده ها، ا

۲6۸محیط زیست از علم تا عمل
مترجم: محمدرضا داهی

قطع: وزیری
گروه سنی: 10، ۱۱، 1۲، 13

موضوع:  علوم زیست محیطی/ بوم شناسی
48 صفحه

قیمت: ۲0000 تومان

نویسنده: -
تصویرگر: -

قطع: -
گروه سنی: -

موضوع: 
- صفحه

قیمت: - تومان

- -

انرژی،  اتالف  از  جلوگیری  راه های  که  است  انرژی«  »انقالب  مجموعٔه  از  کتاب  این 
گاه شمار  کتاب  می دهد.  شرح  را   ... و  صرفه جویی  زمین،  شدن  گرم  از  جلوگیری 

گرم شدن زمین، واژه نامه و نمایه دارد.   رویدادهای مرتبط با 

انقالب انرژی: مبارزه با گرمایش زمین
مترجم: بهرام معلمی

قطع: وزیری
گروه سنی: 10، ۱۱، 1۲

گاز های  کاهش  موضوع:  صرفه جویی انرژی/  
کربن جوی کسید  گلخانه ای/ دی ا

3۲ صفحه
قیمت: 14000 تومان

۱۰۰3

- -

-

۱۲۹۰
مترجم: ترانه طاهری

قطع: وزیری
گروه سنی: 10، ۱۱، 1۲، 13

موضوع:   انرژی های پایان ناپذیر
3۲ صفحه

قیمت: 18000 تومان م: ترانه طاهری
ل    مترج

اند
ت بر

ی ی
هر

انرژی های نو

کتاب شرح داده شده است عبارت اند از : انرژی تجدید پذیر  که در این  برخی از مفاهیمی 
کدام از انرژی ها، شیوه های صرفه جویی در  و تجدیدناپذیر، انواع انرژی، مشکالت هر 

کتاب دارای واژه نامه، نمایه و وب گاه های زیست محیطی  است.  خانه و ... . 

کتاب حرکت آب های اقیانوس ها، مسیر بادها، انواع زباله و ...  در فصل های مختلف 
کتاب واژه نامه، نمایه و فهرست وب گاه های زیست محیطی  شرح داده شده است. 

دارد.  

مترجم: فاطمه باغستانی
قطع: خشتی

گروه سنی: 11، 1۲، ۱3، 14
موضوع:  زباله های دریایی/ آلودگی دریاها

60 صفحه
قیمت: 38000 تومان

۹۱۱ردپای زباله در دریاها



3۹

شاهد عینی

۸۸۹ دایناسورها
مترجم: محمدرضا افضلی

قطع: رحلی
۷۲ صفحه

قیمت: 55000 تومان
جلد سخت

مترجم: محمدرضا افضلی
قطع: رحلی
۷۲ صفحه

قیمت: 55000 تومان
جلد سخت

۹۵6ماهی ها

کودک  کتاب هایی با موضوعات متنوع است و برای خوانندگان  مجموعٔه شاهد عینی شامل 
زیبا  رنگی  تصویرهای  دارند.  جست و جو گر  و  پویا  ذهنی  که   است  شده  نوشته  نوجوانی  و 
عینی  شاهد  مجموعٔه  است.  مجموعه  این  ویژگی های  از  فراوان  جزئیات  با  شکل هایی  و 

مجموعه ای غیرداستانی و علمی است، اما به اندازٔه هر داستانی سرگرم کننده و جذاب است.
که  روی موضوعی خاص، دریچه ای است  تمرکز  با  این مجموعه،  کتاب های  از  هر یک 
 به جهان طبیعت و دنیای پیرامون ما باز می شود. خوانندگان نوجوان با مطالعٔه هر 

ً
مستقیما

کتاب پیدا می کنند. کامل تری از موضوع مطرح شده در آن  کتاب ها درک  یک از 
کودکان و نوجوانان است  مجموعٔه شاهد عینی یکی از معتبرترین مجموعه های علمی برای 
کرده اند تا از صحت  و هر جلد آن را چندین مشاور و متخصص در موضوع مورد نظر بررسی 

اطالعات ارائه شده در آن اطمینان حاصل شود.
صفحه  هر  در  گون  گونا و  سرگرم کننده  علمی  نکته های  و  گویا  تصاویر  متنوع،  اطالعات 
کردن مطلب در صفحه های بعد ترغیب می کند، بدون این که موجب  خواننده را به دنبال 
کتاب های این مجموعه را برای  که هر یک از  مالل یا خستگی او شود. پدر و مادرهایی 
با  که  باشند  نیز بی نصیب نمی مانند. مطمئن  با آن ها، می خوانند  یا همراه  کودکان خود، 

کتاب مطالب جدیدی خواهند آموخت. مطالعٔه هر 

مترجم: محمدرضا افضلی
قطع: رحلی
۷۲ صفحه

قیمت: 55000 تومان
جلد سخت

۱6۵4پرندگان ۱6۵۱
مترجم: محمدرضا افضلی

قطع: رحلی
۷۲ صفحه

قیمت: 55000 تومان
جلد سخت

پستانداران

وال ها
مترجم: محمدرضا افضلی

قطع: رحلی
۷۲ صفحه

قیمت: 55000 تومان
جلد سخت

۱6۵۰ ۱64۰
مترجم: محمدرضا افضلی

قطع: رحلی
۷۲ صفحه

قیمت: 55000 تومان
جلد سخت

گرم شدن زمین

۱64۹ حشرات
مترجم: محمدرضا افضلی

قطع: رحلی
۷۲ صفحه

قیمت: 55000 تومان
جلد سخت

دوزیستان
مترجم: محمدرضا افضلی

قطع: رحلی
۷۲ صفحه

قیمت: 55000 تومان
جلد سخت

۱6۵3
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کلیدی هستند و مانند وسایل دیگر خانه،  گیاهان خانگی عناصر  امروزه در طراحی فضای داخلی، 
کتاب شما را در طراحی فضای داخلی، با توصیه هایی  نشان دهندۀ سبک و سلیقۀ شخصی شما. این 
کتاب پیدا می کنید.  گیاهان مناسب همراهی می کند. هر نوع سبک و روشی را در این  در زمینۀ انتخاب 
گیاهان خوش دست باشید!  نوآوری و خالقیت هیچ محدودیتی ندارد. نیازی هم نیست در پرورش 
کمک می کنند به هر  گیاهان هستند و به شما  کارشناسان طراحی داخلی با  کتاب،  نویسندگان این 

فضایی جلوه ای تازه و زیبا و دلپذیر  ببخشید. 

مترجم: شهرزاد فتوحی
قطع: 16×16

موضوع:   راهنمای طراحی فضای سبز در خانه
154 صفحه

قیمت: 55000 تومان
جلد سخت

۱63۹دکوراسیون سبز  )راهنمای طراحی فضای داخلی خانه با گیاهان(






