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نوجوان

نوجوان
علم برای نوجوانان

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

چاپ ۲

 ۳۰۰۰تومان

آدمیان (علم چیست (3

محیط زیست (علم چیست (4

کد  ۵۲ ۱۸۷صفحه
چاپ  ۲۰۰۰ ۲تومان

کد  ۷۶ ۱۸۸صفحه
چاپ  ۱۸۰۰ ۲تومان

کد  ۴۴ ۱۸۹صفحه

جانوران (علم چیست (7

آب و هوا (علم چیست (8

آسمان شب (علم چیست (9

کد  ۵۸ ۱۹۱صفحه

چاپ ۲

 ۲۵۰۰تومان

کد  ۵۰ ۱۹۲صفحه

چاپ ۲

 ۲۵۰۰تومان

سنگها (علم چیست (5

کد  ۵۸ ۱۹۳صفحه

چاپ ۲

چاپ ۲

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

 ۶۶صفحه
 ۳۰۰۰تومان

گیاهان (علم چیست (6
 ۳۰۰۰تومان

 ۲۵۰۰تومان

کد  ۴۶ ۱۹۰صفحه

چاپ ۲

 ۲۰۰۰تومان

کاربرد علم (علم چیست (10
کد  ۵۸ ۱۹۴صفحه

چاپ ۲

 ۲۰۰۰تومان

نوجوان
علم برای نوجوانان

برندهی جایزهی
ک ـتـ ـ ــابس ـ ـ ـ ــال
دورهی 24

علم چیست ...
کد  ۵۳۲ ۴۳۲صفحه
چاپ  ۴۰۰۰۰ ۱تومان

نوجوان
علم برای نوجوانان

وع ی ا

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

پیدایش زمین (تاریخ کرهی زمین(1
کد  ۳۲ ۲۷۶صفحه

ا ون

ری

چاپ2

 ۳۰۰۰تومان

طلوع زندگی (تاریخ کرهی زمین(2
کد  ۳۲ ۲۷۷صفحه

چاپ2

 ۲۵۰۰تومان

عصر دایناسورها (تاریخ کرهی زمین(3
کد  ۳۲ ۲۷۸صفحه

چاپ2

تاریخ کارتونی کرهی زمین
کد  ۱۲۸ ۳۵۰صفحه

چاپ  ۲۰۰۰۰ ۱تومان

 ۲۵۰۰تومان

عصر حجر (تاریخ کرهی زمین(4
کد  ۳۲ ۲۷۹صفحه

چاپ2

 ۲۰۰۰تومان

نوجوان

وع ی علم ع

جغرافیا (علم در عمل (1
کد ۱۳۲

شیمی (علم در عمل (2

 ۵۲صفحه چاپ  ۴۰۰۰ ۳تومان

زمینشناسی (علم در عمل (4
کد ۱۳۵

 ۴۸صفحه چاپ ۳

علم برای نوجوانان

 ۴۰۰۰تومان

کد ۱۳۳

 ۴۴صفحه چاپ ۲

هواشناسی (علم در عمل (3
 ۴۰۰۰تومان

جانورشناسی (علم در عمل (5
کد ۱۳۶

 ۵۶صفحه چاپ ۳

 ۴۰۰۰تومان

مهندسی (علم در عمل (7
کد ۱۳۸

 ۴۸صفحه چاپ ۲

 ۴۰۰۰تومان

کد ۱۳۴

 ۵۲صفحه چاپ ۲

 ۴۰۰۰تومان

گیاهشناسی (علم در عمل (6
کد ۱۳۷

 ۴۴صفحه چاپ  ۴۰۰۰ ۳تومان

نوجوان
علم برای نوجوانان

وع ی ر

ا

ستارهها و سیارهها (پرسش و پاسخ (1

دایناسورها (پرسش و پاسخ (3

پرندگان (پرسش و پاسخ (4

کد  ۳۲ ۱۲۰صفحه
چاپ ۴۰۰۰ ۳تومان

کد  ۳۲ ۱۲۲صفحه
چاپ  ۳۰۰۰ ۲تومان

کد  ۳۲ ۱۲۳صفحه
چاپ ۴۵۰۰ ۲تومان

آشنایی با کامپیوتر (کامپیوتر آسان)
کد  ۴۸ ۱۱۵صفحه
چاپ ۱۵۰۰ ۲تومان

اختراعات (پرسش و پاسخ (5
کد ۱۲۴
چاپ۲

 ۳۲صفحه
 ۵۰۰۰تومان

سرگرمیهای مکانیک
کد  ۱۴۸ ۱۴۴صفحه

چاپ ۱

 ۲۰۰۰تومان

داستان برق
کد  ۳۲ ۵۷۷صفحه
چاپ ۴۰۰۰ ۳تومان

نوجوان
ا ان ا ا

ا ان

شهر بدون پالستیک

ر

مشترک مورد نظر در دسترسنمیباشد
ً
ً
لطفا مجددا شمارهگیری بفرمایید

نویسنده بدری مشهدی
تصویرگر فاطمه قاسمی

نویسنده مهسا لزگی
تصویرگر سیامک فرخجسته

کد  8۰ ۱۰۸۰صفحه
چاپ  ۸۰۰۰ ۱تومان

کد ۱۰۲۶

 72صفحه

چاپ ۱

 ۷۵۰۰تومان

درختها ،دستها باال
شاعر هدی حدادی
تصویرگر مریم طباطبایی

کد ۱۲۳۶

 ۲۴صفحه

چاپ ۱

 ۴۰۰۰تومان

ا ان ای
ا

سموره

گلوله و پلنگ

نویسنده مهدی رجبی
تصویرگر مجید فخارزواره
کد ۱۰۷۲

 ۴۰صفحه

چاپ ۱

تمساح گمشده

نویسنده آذر ودودی
تصویرگر گلی صفری
 ۵۰۰۰تومان

کد ۱۱۵۰

 ۴۸صفحه

کد ۲۱۵
چاپ ۱
چاپ ۱

 ۷۰۰۰تومان

 ۱۲۰صفحه
 ۱۵۰۰تومان

سیمرغ پدربزرگ من بود

نویسنده فاطمه سرمشقی
تصویرگر سحر دانشی
کد  112 ۱۰۹۴صفحه
چاپ  ۹۰۰۰ ۱تومان

ا

ا

نوجوان
وع ی

ا ا

خانه خورشیدی چگونه کار
میکند؟
کد  ۳۲ ۹۱۹صفحه

چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان

خودروهای برقی و هیبریدی
(دو نیرو)
کد  ۳۲ ۹۱۶صفحه

چرا بازیافت نتیجهبخش است؟
کد  ۳۲ ۹۱۸صفحه

چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان

رد پای کربن چیست و چگونه
تعیین میشود؟
کد  ۳۲ ۹۱۷صفحه

چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان

انرژیهای تجدیدپذیر
کد  ۳۲ ۶۷۹صفحه

چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان

چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان

نوجوان
وع ی

ا ن ا

از آلودگی هوا چه میدانیم؟
کد  ۳۲ ۳۴۲صفحه

چاپ  ۴۰۰۰ ۳تومان

از حفاظتزیستگاههاچهمیدانیم؟
کد  ۳۲ ۳۴۳صفحه
چاپ ۳۵۰۰ ۲تومان

ا ی و ان

از انرژی چه میدانیم؟
کد  ۳۲ ۳۴۶صفحه

چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان

از بازیافت چه میدانیم؟
کد  ۳۲ ۳۴۵صفحه

چاپ  ۵۰۰۰ ۳تومان

از تغییر اقلیم چه میدانیم؟
کد  ۳۲ ۳۴۴صفحه

چاپ  ۵۰۰۰ ۴تومان

از آلودگی آب چه میدانیم؟
کد  ۳۲ ۳۴۷صفحه

چاپ ۳۵۰۰ ۲تومان

نوجوان

ا

وع ی

ایــن مجموعــه کتــاب بــه مســائل زیســتمحیطی میپــردازد.در ایــن مجموعــه بــا حیــات وحــش در خطــر انقــراض و نقــش
انســان در آن،تغییــر اقلیــم و عوامــل ایجــاد گرمایــش زمیــن ،کمبــود منابــع انــرژی و تــاش انســان بــرای حفــظ منابــع ،آب و
راههــای جلوگیــری از هــدر رفــت آن و در آخــر بــا پســماند و بازیافــت و راهکارهایــی بــرای تولیــد زبالــهی کمتــر آشــنا میشــوید.

تغییر اقلیم

حیات وحش در خطر انقراض

کد  32 ۶۹۶صفحه
چاپ  ۳۵۰۰ 1تومان

کد  ۳۲ ۶۹۸صفحه

کمبود منابع انرژی

جنگلهای بارانی

کد  ۳۲ ۶۹۷صفحه

چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان

کد ۸۶۷

 ۳۲صفحه

چاپ  ۳۵۰۰ ۱تومان

چاپ ۱

کمبود منابع آب
کد  ۳۲ ۶۹۹صفحه

چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان

بازیافت پسماندها
 ۵۰۰۰تومان

کد ۷۰۰

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

 ۵۰۰۰تومان

نوجوان

وع ی علم
در ایــن مجموعــه بــا فعالیتهــای دانشــمندان در حوزههــای گونا گــون حفاظــت محیطزیســت آشــنا
میشــویم .مشــکاتی ماننــد بحــران انــرژی ،تغییــرات اقلیمــی ،انقــراض جانــوران و فاجعههــای طبیعــی.

انقراض جانوران
کد  ۴۸ ۹۷۷صفحه

چاپ  ۶۰۰۰ ۱تومان

بحران انرژی
کد  ۴۸ ۹۲۰صفحه

فاجعههای طبیعی
چاپ  ۶۰۰۰ ۱تومان

تغییرات اقلیمی
کد  ۴۸ ۹۲۱صفحه

چاپ  ۶۰۰۰ ۱تومان

کد  ۴۸ ۹۷۶صفحه

چاپ  ۶۰۰۰ ۱تومان

نوجوان

وع ی

ا

و

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

زیستبومها
کد  ۳۲ ۵۰۲صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان

زنجیرههای غذایی

گرمایش زمین

کد  ۳۲ ۵۰۱صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان

کد  ۳۲ ۵۰۳صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۳تومان

داستان سازگاری
کد ۱۲۸۱

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

۵۵۰۰تومان

نگاهی دلچسب به انرژیهای
تجدیدپذیر
کد  ۳۲ ۵۲۳صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان

وع ی

ا

نوجوان

را

ایــن کتابهــا ،مجموعــهای از مطالــب علمــی بــه همــراه کارهــای عملــی اســت.در
ایــن مجموعــه بــا کارهــای ســادهای آشــنا میشــوی ،آنهــا را درک و تجربــه میکنــی،
و یــاد میگیــری تــا بتوانــی از ســیارهات محافظــت کنــی.

پسماندها

هوای آلوده

کد  ۳۲ ۵۶۵صفحه
چاپ ۳۵۰۰ ۲تومان

کد  ۳۲ ۵۷۳صفحه
چاپ ۳۵۰۰ ۲تومان

سر و صدا (آلودگی صوتی)

من زمینم را دوست دارم

کد  ۳۲ ۵۱۵صفحه
چاپ ۳۵۰۰ ۲تومان

کد  ۳۲ ۵۷۵صفحه
چاپ  ۵۰۰۰ ۵تومان

نوجوان
وع ی

ا

ای

پایدارسازی منابع طبیعی
کد  ۴۸ ۴۶۵صفحه

چاپ  ۷۰۰۰ ۱تومان

بازکاهی آلودگی و پسماند
کد  ۴۸ ۴۸۴صفحه
چاپ  ۷۰۰۰ ۲تومان

مصرف بهینه و انرژیهای پایدار
کد  ۴۸ ۹۱۲صفحه

چاپ  ۷۰۰۰ ۱تومان

مقابله با رشد بیرویه جمعیت
کد  ۴۸ ۹۱۴صفحه

چاپ  ۷۰۰۰ ۱تومان

ارتقای سالمت ،پیشگیری از بیماری
کد  ۴۸ ۹۱۳صفحه

چاپ  ۷۰۰۰ ۱تومان

گریز از گرسنگی و بیآبی
کد  ۴۸ ۹۱۵صفحه

چاپ  ۷۰۰۰ ۱تومان

نوجوان
ا

وع ی

ا م

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

خرید سبز (مصرفکنندهی سبز)
کد ۹۸۰

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

 ۴۵۰۰تومان

زندگی سازگار با محیطزیست
کد ۹۷۹

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

 ۴۵۰۰تومان

انرژیهای سازگار با محیطزیست
کد ۹۳۳

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

 ۴۵۰۰تومان

خورا کیهای سبز
کد ۹۸۱

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

حمل و نقل سبز
کد ۹۹۱

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

 ۴۵۰۰تومان

ساختمانهای دوستدار زمین
 ۴۵۰۰تومان

کد ۹۷۸

 ۳۲صفحه

چاپ ۱

 ۴۵۰۰تومان

نوجوان

ان

وع ی

آثار گرمایش زمین

آب و صرفهجویی
کد  ۶۴ ۱۲۴۰صفحه

چاپ ۱

کد ۱۲۴۱

 ۹۰۰۰تومان

 ۶۴صفحه

بازیافت و باز هم بازیافت
کد ۱۲۴۳

 ۶۴صفحه

چاپ ۱

محصوالت ارگانیک مصرف کنیم

چاپ  ۹۰۰۰ ۱تومان

کد ۱۲۴۲

انرژیها و سوختهای نو
 ۹۰۰۰تومان

کد ۱۲۵۵

 ۶۴صفحه

چاپ  ۹۰۰۰ ۱تومان

 ۶۴صفحه

چاپ  ۹۰۰۰ ۱تومان

ا ا

وع ی ا ا

ا ان

ا

نوجوان

ر

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

شیشه و بازیافت
کد  ۳۲ ۵۱۶صفحه

چاپ 2

پالستیک و بازیافت
 ۵۰۰۰تومان

فوالد و بازیافت
کد  ۳۲ ۵۱۹صفحه

چاپ ۲

کد  ۳۲ ۵۱۷صفحه

چاپ ۲

آلومینیوم و بازیافت
 ۴۵۰۰تومان

 ۴۵۰۰تومان

کد  ۳۲ ۵۲۰صفحه

کد  ۳۲ ۵۱۸صفحه

کاغذ و بازیافت

پسماندهای خانگی
چاپ ۶

چاپ ۲

 ۴۵۰۰تومان

 ۷۰۰۰تومان

کد  ۳۲ ۵۲۱صفحه

چاپ ۲

 ۴۵۰۰تومان

نوجوان
وع ی

اثر آلودگی هوا بر دستگاه تنفس
کد ۳۹۰

 ۴۴صفحه چاپ  ۴۵۰۰ ۲تومان

ا

رنا

آفتکشها و بدن ما
کد ۳۹۱

 ۴۴صفحه چاپ  ۴۰۰۰ ۱تومان

اثر آلودگی آب بر سالمتی ما
کد ۳۹۲

 ۴۴صفحه چاپ  ۴۰۰۰ ۱تومان

حفره الیهی ازون و پوست شما
کد ۳۹۳

 ۴۴صفحه چاپ  ۴۰۰۰ ۱تومان

نوجوان

محیط زیست به روایت آزمایش

گرم شدن زمین

محیط زیست به روایت تصویر

کد  ۴۸ ۲۶۸صفحه
چاپ  ۵۰۰۰ ۶تومان

کد  ۲۴ ۳۰۱صفحه
چاپ  ۵۰۰۰ ۷تومان

بوپال

کمبود غذا در کرۀ زمین

شکاف الیهی ازون

کد  ۳۶ ۲۸۶صفحه
چاپ  ۱۲۰۰ ۱تومان
موضوع فاجعهی زیستمحیطی

کد  ۲۴ ۳۶۴صفحه
چاپ ۱۲۰۰ ۲تومان

کد ۲۶۷
چاپ ۸

 ۴۸صفحه
 ۵۰۰۰تومان

کد  ۲۴ ۳۲۳صفحه

محیطزیست به روایت نمودار

انرژی و صرفه جویی به روایت آزمایش

اثر گلخانهای

کد  ۳۲ ۵۷۴صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۲تومان

کد  ۴۸ ۵۶۴صفحه
چاپ  ۷۰۰۰ ۵تومان

کد  ۸۸ ۲۹۹صفحه

چاپ ۴

چاپ ۵

 ۱۸۰۰تومان

 ۳۵۰۰تومان

نوجوان

قنات مظهر روشنایی

فاجعه در ساحل

آب مایهی حیات

نویسنده محمدرضا افضلی
تصویرگر نوشین ناهیدی

کد  ۸۰ ۱۳۱صفحه
چاپ  ۱۸۰۰ ۲تومان
موضوع آلودگی آب در قالب
داستان زیستمحیطی

ارزش آب

تغییرات اقلیمی (آب و هوا)

کمبود آب

کد  ۲۴ ۲۷۴صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۴تومان

کد  ۳۲ ۵۳۵صفحه
چاپ  ۴۵۰۰ ۳تومان

کد  ۲۴ ۲۷۳صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۵تومان

کد ۵۱۴
چاپ ۲

 ۳۲صفحه
 ۴۰۰۰تومان

کد  ۴۸ ۲۰۹صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۶تومان

نوجوان

اثرات باران اسیدی
کد  ۸۰ ۳۱۷صفحه

چاپ ۵

 ۵۰۰۰تومان

آلودگی هوا
کد ۲۹۳
چاپ ۱۱

 ۲۴صفحه
 ۳۵۰۰تومان

به راستی سبز باشید
کد ۵۹۹

 ۹۶صفحه

چاپ ۲

 ۱۰۰۰۰تومان

زبالههای خطرنا ک

پیامدهای نشت نفت

کد  ۸۸ ۲۳۸صفحه
چاپ  ۵۵۰۰ ۵تومان

کد  ۷۸ ۲۴۴صفحه
چاپ  ۸۰۰ ۱تومان

باران اسیدی

انرژیهای نو

کد  ۲۴ ۲۹۱صفحه
چاپ  ۵۵۰۰ ۳تومان

کد  ۳۶ ۱۷۶صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۱۲تومان

آلودگی دریاها

صلح سبز

کد  ۲۴ ۲۹۴صفحه
چاپ  ۱۵۰۰ ۲تومان

کد ۳۰۰

 ۲۵صفحه

چاپ ۲

 ۱۲۰۰تومان

نوجوان

برق برای نوجوانان ( 4رنگ)

برق برای نوجوانان ( 2رنگ)

کرۀ زمین در خطر است

کد  ۳۲ ۳۵۲صفحه
چاپ  ۵۵۰۰ ۱۱تومان

کد  ۳۲ ۱۷۵صفحه
چاپ  ۳۰۰۰ ۱۶تومان

کد  ۳۲ ۲۷۱صفحه
چاپ  ۵۰۰۰ ۴تومان

دانشمندان سبز

حفاظت محیطزیست

سوختهای فسیلی

کد  ۴۸ ۳۸۵صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۱تومان
موضوع آشنایی با فعاالن
محیطزیست

کد  ۹۶ ۳۸۹صفحه

چاپ ۳

 ۷۰۰۰تومان

کد  ۴۸ ۳۱۶صفحه

محیطزیست به روایت بریتانیکا
محیطزیست

آیندهٔ کرهٔ زمین

کد  ۱۰۴ ۴۴۷صفحه
چاپ  ۱۸۰۰۰ ۱تومان

کد  ۷۶ ۵۰۵صفحه
چاپ  ۱۸۰۰۰ ۴تومان

چاپ ۴

 ۶۰۰۰تومان

نوجوان
ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﻥ ﻛﺮﺓ ﺯﻣﻴﻦ

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎ

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

دیدهبان کرۀ زمین
کد  ۹۶ ۶۰۲صفحه

چاپ ۱

طبیعت در کالس درس
 ۱۸۰۰۰تومان

محیط زیست پایدار
کد  ۳۲ ۶۵۱صفحه
چاپ  ۵۰۰۰ ۳تومان

365راه سبز زیستن برای نوجوانان
کد  ۱۷۶ ۳۹۵صفحه
چاپ  ۱۴۰۰۰ ۱تومان

کد  ۱۰۴ ۶۱۴صفحه

چاپ  ۹۰۰۰ ۲تومان

نجات زمین در دستان ماست
کد ۲۸۴

 ۹۶صفحه

چاپ ۲

 ۶۰۰۰تومان

نجات آب
کد  ۳۶ ۷۱۴صفحه
چاپ  ۶۰۰۰ ۳تومان
موضوع طرح ملی دانشآموزی
نجات آب (داناب)

دنیای ما ،خانۀ ما
کد ۲۱۳

 ۶۴صفحه

چاپ ۷

 ۵۰۰۰تومان

نوجوان

فرسایش خا ک و چگونگی
جلوگیری از آن
کد  ۳۲ ۹۸۳صفحه

جنگل بارانی
کد ۶۰۵

 ۱۲صفحه

چاپ ۱

چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان

نابودی جنگلها

نجات جنگلها

کد  ۴۸ ۳۱۸صفحه
چاپ ۲۰۰۰ ۲تومان

کد  ۲۵ ۳۲۸صفحه
چاپ  ۲۵۰۰ ۵تومان

نجات حیات وحش
کد  ۲۴ ۳۱۹صفحه
چاپ ۳۰۰۰ ۳تومان

 ۱۲۵۰۰تومان

خا ک طالست
کد ۳۲۶
چاپ ۳

زباله طالی کثیف
کد  ۴۸ ۳۲۷صفحه

چاپ ۷

 ۲۴صفحه
 ۳۵۰۰تومان

نجات پاندا
 ۶۰۰۰تومان

کد  ۳۶ ۲۸۹صفحه
چاپ  ۱۴۰۰ ۱تومان

نوجوان

از پسماند تا بازیافت

تنوع زیستی

کد  ۳۲ ۵۶۷صفحه
چاپ ۵۰۰۰ ۵تومان

کد  ۳۲ ۴۹۴صفحه
چاپ ۶۰۰۰ ۴تومان

با زباله چه کنیم؟

بازیافت و کاهش زباله

باز هم زباله
کد  ۸۸ ۲۹۸صفحه

چاپ ۴

 ۲۵۰۰تومان

نجات جنگلهای بارانی
کد  ۲۴ ۳۶۰صفحه
چاپ ۷۰۰ ۱تومان

کد  ۳۲ ۵۲۲صفحه

چاپ ۴

 ۲۵۰۰تومان

کد ۵۸۷

 ۴۸صفحه

بازیافت کاغذ
کد  ۲۴ ۳۰۳صفحه
چاپ ۳۵۰۰ ۱۰تومان

چاپ ۱

 ۴۰۰۰تومان

نوجوان

کبوترباشی و زرافههای پرنده

نویسنده مسعود ملکیاری
تصویرگر مجید فخار زواره

کد  ۲۴ ۱۰۲۴صفحه چاپ  ۴۰۰۰ ۱تومان
موضوع آلودگی هوا در کالنشهرها

راز مرگ سینهسرخ
کد  ۱۴۵ ۱۵۷صفحه
چاپ  ۱۵۰۰ ۱تومان
موضوع رمان زیست محیطی

گوزن در کافیشاپ

اشباح جنگل سوخته

شاعر مریم اسامی
تصویرگر سالومه سیاح

نویسنده مهدی رجبی
تصویرگر محبوبه اسفندیاری

کد  ۸۰ ۱۰۷۵صفحه چاپ  ۸۰۰۰ ۱تومان
موضوع جنگلزدایی و از بین بردن حیوانات جنگل

کد ۱۲۴۸

 ۲۴صفحه چاپ  ۳۰۰۰ ۱تومان

خودروهای سبز
کد ۱۱۳۰

 ۳۲صفحه چاپ  ۵۰۰۰ ۱تومان

نوجوان
ان نوجوانان

وع ی ب ا

ا

بــا ورود بــه دورهی نوجوانــی از یــک نوجــوان انتظــار رفتــار هــای پختهتــری مــیرود .ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن دوره مثــل همــهی دورههــا
نیــاز بــه آمــوزش دارد و ا گــر نوجــوان تواناییهــای الزم را کســب نکنــد بــا خطــر مواجــه خواهــد شــد .هــدف از تهیــهی مجموعــهی « بهداشــت روان
نوجوانــان» ایــن اســت کــه بــا آمــوزش مهارتهایــی مثــل مســئولیتپذیری ،هویتیابــی ،و مقابلــه بــا خشــم بــه آنهــا کمــک شــود کــه خــود را در
برابــر خطراتــی مثــل روابــط ناســالم ،مصــرف ســیگار و مــواد مخــدر ایمــن کننــد.

بهداشت روان نوجوانان 1

بهداشت روان نوجوانان(2مسئولیتپذیری،
عزت نفس ،کنترل عصبانیت ،فشار همساالن)

بهداشت روان نوجوانان3
(پرهیز از خشونت)

کد  ۳۲ ۳۳۴صفحه
چاپ  ۲۰۰۰ ۳تومان

کد  ۳۲ ۳۳۵صفحه
چاپ  ۳۰۰۰ ۵تومان

کد  ۳۲ ۳۳۶صفحه
چاپ  ۴۰۰۰ ۵تومان

(خودباوری)

ا ا ل رن

وع ی

کــودکان و نوجوانــان همیشــه در شــرایطی قــرار مــی گیرنــد کــه مجبــور بــه تصمیــمگیــری هســتند .ضعــف در تصمیــمگیــری صحیــح در ایــنگونــه مواقــع
میتوانــد بــرای آنهــا گــران تمــام شــود .هــدف از تهیــهی ایــن مجموعــه کمــک بــه کــودکان بــزرگ تــر و نوجوانــان اســت تــا بتواننــد در اینگونــه
تنگناهــا بــه درســتی از پــس موقعیــت بــر بیاینــد .البتــه ا گــر آنهــا از قبــل اصــول مهــارت مهــم «حــل مســئله و تصمیــمگیــری» را یــاد گرفتــه باشــند،
مطالــب مجموعــه بــه مراتــب بــرای آنهــا مفیــد تــر خواهــد بــود .ایــن مجموعــهی  ۳جلــدی روشهــای تصمیــمگیــری در موقعیــت هــای خــاص را
بــه نوجوانــان یــاد میدهــد.

بچهها غافلگیر نشوید 1
کد ۱۵۹

 ۸۴صفحه

چاپ ۳

بچهها غافلگیر نشوید 2
 ۲۵۰۰تومان

کد ۱۶۰

 ۸۴صفحه

چاپ ۳

بچهها غافلگیر نشوید 3
 ۳۵۰۰تومان

کد ۲۴۵

 ۸۴صفحه

چاپ ۲

 ۵۰۰۰تومان

ای ن

نوجوان
ا

ای ن

 40آزمون برای شناخت دیگران

راهنمای آزاداندیشی
کد  ۶۰ ۱۷۷صفحه
چاپ ۳۵۰۰ ۴تومان

( روانشناسی برای نوجوانان( 2

کد  ۱۶۰ 1۶۲صفحه
چاپ ۴۰۰۰ ۲تومان

نوجوانان قهرمان
کد  ۱۳۶ ۲۱۱صفحه
چاپ  ۸۰۰۰ ۳تومان

میخواهم خودم باشم

کمکهای اولیه

مطالعهٔ موفق

کد  ۴۰ ۱۰۴۶صفحه
چاپ ۵۰۰۰ ۳تومان

کد  ۳۲ ۳۳۳صفحه
چاپ ۴۰۰۰ ۳تومان

کد  ۲۴ ۳۳۰صفحه

سیگار و اعتیاد
کد  ۳۲ ۳۳۷صفحه

نوجوانان و رسانهها
چاپ  ۲۰۰۰ ۴تومان

کد  ۲۴ ۳۳۱صفحه
چاپ  ۲۵۰۰ ۲تومان

چاپ  ۲۵۰۰ ۵تومان

