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ناشر برگزیدۀ 4 دوره جشنوارٔه رشد

برندٔه جایزٔه ملی محیط زیست ایران

ناشر برتر زیست محیطی

انتشارات فنی ایران در یک نگاه

کتاب های نردبان در یک نگاه

کودک و نوجوان انتشارات فنی ایران واحد 

کشور کتاب های مورد تأیید سازمان بهزیستی برای مهدهای سراسر  ناشر 

کتاب های مهارت های زندگی ناشر بزرگ ترین مجموعه 

کتاب های زیست محیطی در ایران ناشر بزرگ ترین مجموعه 
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کتاب های  کار تأیید شده سازمان بهزیستی

آشنایی با مفاهیم ریاضی

جورچین های آموزشی

کومن کار به شیوۀ  کتاب های 

کارت های آموزشی

مهارت های زندگی

فهرست موضوعی

کارت های قصه خوانی
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حفظ محیط زیست

مجموعٔه مهد در خانه

کی ها احساسات خورا

کوچولو )کتاب های مقوایی( مجموعٔه پانی 

مجموعٔه من می گم، تو می گی

مجموعٔه دالی بازی)کتاب های مقوایی(

پوستر



کار تأیید شدٔه سازمان بهزیستی کتاب های  

طرح های کار مربی جلد اول

کد ۶۶۱                    

طرح های کار مربی جلد دوم

کد  ۶۶۲             

طرح های کار مربی جلد سوم

کد ۶۶۳              

روش های یاددهی -یادگیری
 مبتنی بر رویکرد رشد محور

کد  ۶۶۰            

طرح های کار مربی جلد پنجم طرح های کار مربی جلد چهارم

کد ۶۶۵             کد۶۶۴           
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ریاضی 3 - این 5 انگشت

کد  ۶۸۶            

ریاضی 4

کد ۱۲۶۳         

 وی ژه ی کودکان
مٔولفان5 تا 6 سال

مهرا جلیلی، ستاره فخیم تقی زاده،
كمالی، الهه بیگ زاده، ویدا 

مهناز مستری ، ویدا ارجمند كرمانی،
معصومه محمدی

تصویرگر
شبنم خلیلی

علوم 1 - گیاهان و جانوران

مٔولف و ویراستاران محتوایی
شهره یوسفی، دکترفاطمهقاسمزاده

بتولفتحاهلل،فریباکیهانی
رقیهیزداندوست

تصویرگر
هدیهشاهرودی

 ویژه ی کودکان
۳ تا ۴ سال

کد ۶۷۱         

علوم  5

 ویژه ی کودکان
5 تا 6 سال

گروه مٔولفان
تصویرگر

علیرضاجاللیفر

کد ۱۲۶۴         

رنگ

 ویژه ی کودکان
4 تا 5 سال

گروه مٔولفان
تصویرگر

عرفان ستاری جاوید

کد ۹۸۹         

زبان آموزی پیش دبستان

دکتر محمد دادرس
دکتر مهدی دستجردی کاظمی

دکتر شهین نعمت زاده
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کد ۱۶۹۶         

علوم 2 - انسان

مٔولف و ویراستاران محتوایی
شهره یوسفی، دکترفاطمهقاسمزاده

بتولفتحاهلل،فریباکیهانی
رقیهیزداندوست

تصویرگر
عرفانستاریجاوید

 ویژه ی کودکان
۳ تا ۴ سال

کد ۶۷۲         

علوم 3 - علوم فیزیکی

 ویژه ی کودکان
4 تا 5 سال

مٔولف و ویراستاران محتوایی
شهره یوسفی، دکترفاطمهقاسمزاده

بتولفتحاهلل،فریباکیهانی
رقیهیزداندوست

تصویرگر
عرفانستاریجاوید

کد ۶۷۳         

علوم 4 - زمین و فضا

 ویژه ی کودکان
۴ تا ۵ سال

مٔولف و ویراستاران محتوایی
شهره یوسفی، دکترفاطمهقاسمزاده

بتولفتحاهلل،فریباکیهانی
رقیهیزداندوست

تصویرگر
عرفانستاریجاوید

کد ۶۷۴         

ریاضی 2 )1و2و3(

کد  ۶۶۸           

 ویژه ی کودکان
3 تا 4 سال

مٔولف و ویراستاران محتوایی
 فریبا كیهانی،دكترفاطمهقاسمزاده

بتولفتحاهلل،رقیهیزداندوست،
شهرهیوسفی

تصویرگر
عرفانستاریجاوید

ریاضی 1 )1و2و3(

کد ۶۶۷         

 ویژه ی کودکان
3 تا 4 سال

مٔولف و ویراستاران محتوایی
 فریبا كیهانی،دكترفاطمهقاسمزاده

بتولفتحاهلل،رقیهیزداندوست،
شهرهیوسفی

تصویرگر
عرفانستاریجاوید

کد ۹۵۳         

دفترچه ارتباط بین اولیا ومربیان
)خانه و مهدکودک(

کار تأیید شدٔه سازمان بهزیستی کتاب های  
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آشنایی با مفاهیم ریاضی

کد ۱۲۵۷         

 آموزش مفاهیم ریاضی 
با کریتر کوچولو 

کد ۱۲۵۸         

آموزش مفاهیم پایه ی
 پیش دبستان با کریتر کوچولو

کد ۱۲۵۹         

آموزش ریاضی به زبان ساده 
با کریتر کوچولو

کد ۱۲۶۰         

اعداد 

کد ۱۲۶۱         

شکل های هندسی

کد ۱۲۶۲         

جور کردن و طبقه بندی

موش ها و اعداد

کد ۲۳۳         

موش ها و شکل ها

کد ۲۳۴         

موش ها و رنگ ها

کد ۲۳۵         
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کد ۱۲۷۷          کد ۱۲۷۶         

آشنایی با مفاهیم ریاضی

بازی های فکری برای
جدول شگفت انگیز سودوکو دست های کوچک

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

کد  ۹۰۴             

موضوع   آشنایی با اعداد

سه آتش نشان کوچولو

کد ۷۹۷         

موضوع   آشنایی با مفهوم
کردن                      جور 

ساعت چند است؟

کد  ۷۹۸                 

موضوع آشنایی با مفهوم
 زمان و ساعت

بلدم بشمارم

کد  ۷۹۹               

موضوع  آشنایی با شمارش اعداد

یک جفت جوراب

کد  ۸۰۰                 

 موضوع آشنایی با مفهوم
کردن  جفت 

بهترین رژۀ حشرات

کد  ۸۰۱                

 آشنایی با مفهوم 
مقایسه ی انداز ه ها

موضوع

سوپ جلبک دریایی

کد  ۸۰۲                

موضوع  آشنایی با مفهوم تناظر

بیب بیب، ویژ ویژ

کد  ۸۰۳                

موضوع  آشنایی با مفهوم الگو

بهترین ژیمناست دنیا

کد  ۸۰۴                  

موضوع  آشنایی با مفهوم 
کوتاه و بلند                     باال و پایین و 

هیوالها و صندلی بازی

کد  ۸۰۵          

موضوع  آشنایی با مفهوم 
کم شدن                     یکی یکی 

 هویج کمتر، هویج بیشتر

کد  ۸۵۷             

موضوع آشنایی با مفاهیم 
کمتر و بیشتر
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کد ۷۲۴         

کد ۷۲۱         

کد ۳۵۴         کد ۷۲۷         

بیا رنگ کنیم 1

کد ۷۲۶         

بیا رنگ کنیم 2 بیا تا کنیم 2

کد ۷۲۲         

بیا بچسبانیم
 )آشنایی با غذا(

کد ۷۲۵         

بیا کاغذ بُبریم
 )آشنایی با حیوانات(

کد ۳۵۷         

بیا بچسبانیم 1

بیا کاغذ بُبریم 2

کد ۷۲۰         

بیا بچسبانیم
 )آشنایی با حیوانات(

کد ۳۵۵         

بیا کاغذ ببریم 1

بیا بچسبانیم 2

کد ۷۲۳         

بیا کاغذ بُبریم
 )آشنایی با غذا(

کوُمن کار  به شیؤه  کتاب های 

بیا تا کنیم 1

کد ۳۵۶         
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کد ۱۰۳۸         کد ۱۰۳۹         کد ۱۶۸۶         کد ۱۶۸۵         

کد ۷۸۱         کد ۷۸۰         کد ۷۷۹         کد ۷۷۸         

کد ۷۷۷         کد ۷۷۶         کد ۷۷۵         کد ۷۷۴         

کد ۱۴۸۰         کد ۱۴۷۹         

بُبریم  1

کاردستی های ساده 1

بُبریم 2

کاردستی های ساده 2

بچسبانیم  1

رنگ کنیم 1

بیا بچسبانیم3
علوم 1 )وسایل حمل و نقل(

بچسبانیم 2

رنگ کنیم 2

بیا بچسبانیم4 
)در باغ وحش( علوم  2

کوُمن کار  به شیؤه  کتاب های 

مازبازی 2مازبازی 1
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کد ۹۲۴          کد ۸۲۸          کد ۸۲۷         

کد ۱۴۵۸         کد ۱۴۵۷         کد ۱۴۵۶         

کد ۸۴۹         کد ۸۴۸         کد ۸۴۷          کد ۸۴۶         

کد ۹۲۸         کد ۹۲۷         کد ۹۲۶         کد ۹۲۵         

مشاغل

مفهوم تضادمفهوم ترتیب

وسایل حمل و نقل

حیوانات و بچه هایشان

شناخت رنگ ها شکل ها 

ترتیب و توالی

مفهوم ارتباط

آشنایی با تضاداعداد و شمارش

کی هاحیوانات خورا شکل ها و رنگ ها

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

مترجم: عرفانه جوادپورگروه نویسندگانمترجم: عرفانه جوادپورگروه نویسندگان

می خواݣݣم برم مدرسه

مترجم: عرفانه جوادپورگروه نویسندگان

چندتا می بینی؟ بشمار!

مترجم: عرفانه جوادپورگروه نویسندگان

مجموعٔه مهد در خانه

جورچین های آموزشی

کد ۱۴۵۴         کد ۱۴۵۳         کد ۹۳۱         کد ۹۳۰         
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کد ۸۲۵         

کد ۱۸۰۳         کد ۱۸۰۰         کد ۱۷۹۹         کد ۴۵۲         

کد ۵۵۷         

کد ۶۸۷         کد ۷۸۳         کد ۷۸۲         کد ۱۴۵۱         

کد ۷۶۰         کد ۵۵۹         کد ۵۵۸         

کارت های آموزشی

آموزش مهارت های زندگیآموزش مفهوم طبقه بندی  آموزش مفهوم رابطهآموزش مفهوم تضاد و متضادها

Numbers 1-10اعداد 10- 1 رنگ ها و شکل ها کدام دوتا شبیه اند؟

بازی های نمایشی، کارت های بازی فکری حافظه
حرکات حیوانات

کلمه سازی! آموزش حروف انگلیسیبازی 

احساسات ما
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تقصیر من بود! 

کد  ۹۵۸             

خرسی و ترس

کد  ۹۶۵            

موشی و خودش

کد  ۹۶۸    

غول کوچولو در مهد کودک

کد  ۹۵۹           

نازک نارنجی

کد  ۹۶۷              

خانۀ سبز

کد  ۹۶۴            

خرگوش خوشحال
 خرگوش غمگین 

کد  ۹۶۳              

کارت های قصه خوانی

پوستر

موشی و دلتنگی

کد  ۹۶۶               

خودم بلدم

کد  ۹۶۰             

خرسی و حسودی

کد  ۹۶۲            

مامانم را می خوام

کد  ۹۶۱            

رنگ هااعداد

کد  ۹۲۳             کد  ۹۲۲            

1
يك شش

دو هفت

سه هشت

چهار نه

پنج ده

2

3

4

5

6

7

8

9

اعداد
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مجموعٔه دالی بازی)کتاب های مقوایی(

این سر و دست و پاشه 
ناف نی نی کجاشه؟

کد  ۱۶۶۲             

دالی یه باغ وحش ناز!

کد  ۱۶۷۷             

بزرگ بشم چی می شم،
نازنازی کی می شم؟

کد  ۱۶۷۸             

نی نی قام قام
تنها شده نی نی ما

 مامان جون نی نی بیا

کد  ۱۶۶۴             کد  ۱۶۶۳             

دالی چی؟ دالی کی؟

کد  ۱۶۷۹             

نی نی چقدر ملوسه 
مامان اونو می بوسه

کد  ۱۶۶۵             

بچٔه من چه شکلیه؟!

کد  ۱۶۸۰             

من دیگه پوشک نمی خوام

کد  ۱۶۶۱             

ُدمش داره می جنبه!

کد  ۱۷۸۵             

گه گفتی من کی ام؟ ا

کد  ۱۷۸۶             

وای چه لباس نازی!

کد  ۱۷۸۷             

گر که خوب بگردی...! ا

کد  ۱۷۸۸             
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کد ۱۶۸۸         کد ۱۶۸۷         

کد ۱۶۶۶         

کد ۱۶۶۰         کد ۱۶۵۹         کد ۱۶۵۸         کد ۱۶۵۷         

کد ۱۶۶۹         کد ۱۶۶۸         کد ۱۶۶۷         

)کتاب های مقوایی( کوچولو مجموعٔه پانی 

مجموعٔه من می گم، تو می گی

کی ها احساسات خورا

چه حس و حالی داری؟
با میوه ها و سبزی های رنگی، 

یاد می گیری، می خندی

من می گم، تو می گی ... 
متضادها

من می گم، تو می گی ... 
صدای حیوانات

من می گم، تو می گی ... 
رنگ ها

من می گم، تو می گی ... 
احساسات

بغل رو دوست داره 
پانی!

گل هارو دوست داره 
پانی!

الالرو دوست داره 
پانی!

دریا رو دوست داره 
پانی!
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کد ۶۱۱          کد ۵۵۵          کد ۵۰۸         

کد  ۸۶۲              کد  ۵۹۸              کد  ۵۷۸             

کد 321             

قصه ی حفظ زمین، 
من و زمینکار مهم یعنی این هر چیزی را  دور نریز!

حفظ محیط زیست

آب چال
 )دربارۀ اهمیت آب(

موضوع   آموزش حفظ 
                     محیط زیست

موضوع   آموزش حفظ 
                     محیط زیست )شعر(

موضوع   بازیافت و بازمصرف
  

                     

پارک ما

کد  ۵۳۷             

موضوع   آموزش بازیافت                     

خانه ات کجاست؟ برق برای کوچولوهابرق برای خردساالن
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کد ۸۱۷         

هیچ می دونی دایناسوره 
چطور غذاشو می خوره

کد ۸۱۵         

دایناسورا یاد می گیرن 
چه جوری »شب به خیر« بگن

کد ۸۱۶         

مدرسه می ره دایناسور 
چی یاد می گیره دایناسور

دایناسور ریزه میزه 
باز دوباره مریضه

دایناسور ریزه میزه 
مرتب و تمیزه

کد ۸۱۴         

با این که من دایناسورم
می خوام بگم دوست دارم

مهارت های زندگی-شعر

مجموعٔه مهارت های زندگی بچه دایناسورها

کد ۳۲۴         کد ۳۹۹         
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کد ۴۸۲         کد ۴۵۳         کد ۴۵۲         کد ۴۵۱         

کد  ۱۰۷۸             

خوابم نمی آید

مجموعٔه ماجراهای مهتاب

مامانم همیشه 
دوستم دارد! معلم ها بلد نیستندمامانم بلد نیستبابام بلد نیست

کد  ۱۲۳۱             

همه چیز را نمی شود چسباند اما... 

کد ۱۱۳۹         

پیشی کوچولو! 
حوصله ات سر رفته؟

موضوع   تفکر خالق

کد ۱۱۳۷         

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

موضوع  ارتباط مؤثر

کد ۱۱۳۸         

پیشی کوچولو! 
موشک مال توست!

موضوع  جرئت ورزی 
              

کد ۱۱۴۰         

پیشی کوچولو! نگو به من چه! 

موضوع  مسئولیت پذیری

کی اول برود؟

کد ۱۱۵۶     

مریم فیاضی

با تصویرگری محبوبه یزدانی

12

موضوع  قانون مداری              

برویم پارک؟

کد ۱۰۴۷             

مریم فیاضی

با تصویرگری محبوبه یزدانی

موضوع  تفکر خالق

موضوع  شناخت نقاط 
                   ضعف و قوت 

              

موضوع  شناخت نقاط 
                   ضعف و قوت 

              

موضوع  شناخت نقاط 
                   ضعف و قوت 

              

موضوع  مهرورزی
              

مهارت های زندگی

ماجراهای ریحانه و پیشی کوچولو
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کد ۱۰۳۷         کد ۱۰۳۶         

کد ۱۰۳۵         کد ۱۰۳۴         کد ۱۰۳۳         کد ۱۰۳۲         

کد ۱۰۳۱         کد ۱۰۳۰         کد ۱۰۲۹         کد ۱۰۲۸         

موضوع  مسئولیت پذیری

چرا نمی آی؟

 موضوع بردباری

پس کی بروم بازی؟

موضوع حل مسئله، تفکر خالق موضوع  بردباری
                  

االن ... االن برمی دارم

موضوع رعایت انضباط

من هم نگاه نکرده بودم

موضوع  مسئولیت پذیری

موضوع تفکر نقاد

موضوع تفکر خالق

کنماول کی باید سالم کند؟  بروم دعوا 

موضوع  خویشتن داری

چرا و چرا؟ بازم چرا؟

فهمیدم چی کار کنم

بگذار فکر کنم 

قیچی کردنم که خوبه

موضوع  شناخت نقاط 
                ضعف و قوت

مهارت های زندگی

مجموعٔه ماجراهای شوتک
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کد  ۴۳۶             کد  ۴۳۵             کد  ۴۳۴             کد  ۴۳۳             

کد ۴۸۹          کد  ۴۹۲             

کد  ۲۳۶              کد  ۳۳۹              کد ۳۰۸         کد ۳۶۶         

راهنمای مهارت های زندگی
خرسی و موشی

کد ۱۲۰۲               

کد ۱۲۰۵               

موضوع مقابله با حسادت 
اعتماد به نفس، 

شناخت احساسات

احساس های 
خرگوشی

موضوع شناخت احساسات

موشی و دردسرهایشموشی و دلتنگی

خرسی و دیگران

موضوع  همدلی

خرسی و حسودیخرسی و ترس موشی و خودش

موضوع  اعتماد به نفس

مهارت های زندگی

مجموعٔه خرسی و موشی

مجموعٔه خرگوش کوچولو

خرگوش کوچولوی 
خوشحال

۸

تریس مورونی   مترجم: صبا  رفیع

خرگوش کوچولوی 
عصبانی

۷

تریس مورونی   مترجم: صبا  رفیع

خرگوش کوچولوی ترسو

۶

تریس مورونی   مترجم: صبا  رفیع

خرگوش کوچولوی 
غمگین

تریس مورونی   مترجم: صبا  رفیع

۷

موضوع شناخت غم

19



کد ۵۳۴         کد ۵۳۳         

کد ۵۳۱         کد ۵۳۰         کد ۵۲۹         

موضوع  مهرورزی

فری کوچولو تو هر کار سعی 
می کنه هزار بار

موضوع  پشتکار

فری کوچولو راضیه تو 
نوبت بازیه

فری کوچولو نازنازیه عاشق 
هر چی بازیه

فری کوچولو بخشنده است اون 
که خسیسه شرمنده است

موضوع رعایت حق تقدم       
                    

موضوع   کار گروهی، 
                    حقوق دیگران

موضوع  بخشندگی

فری کوچولو مهربونه 
خوش خنده و خوش زبونه

-شعر مهارت های زندگی

مجموعٔه فری کوچولو

20



کد ۴۱۹         

کد ۵۶۰         کد ۵۲۴         کد ۵۰۹         

کد ۴۲۷         کد ۴۲۶         کد ۴۲۵         کد ۴۲۴         

کد ۴۲۳          کد ۴۲۲          کد ۴۲۰         

ُتُپلی: به بدنم دست نزن!

موضوع حفاظت از  
                  حریم جنسی

گروه نویسندگان       مترجم: هستی سعادت

8

ُتُپلی به مهدکودک می رود

گروه نویسندگان       مترجم: هستی سعادت

۴

ُتُپلی به دستشویی می رود

موضوع   اتکا به خود
 

گروه نویسندگان       مترجم: هستی سعادت

۴

ُتُپلی و تولد خواهر کوچولو

گروه نویسندگان       مترجم: هستی سعادت

۴

گروه نویسندگان       مترجم: هستی سعادت

۵

ُتُپلی عصبانی می شود

گروه نویسندگان       مترجم: هستی سعادت

۵

گروه نویسندگان       مترجم: هستی سعادت

۴

ُتُپلی چه احساسی دارد؟

ُتُپلی راست می  گوید ُتُپلی نگران می شود

گروه نویسندگان       مترجم: هستی سعادت

۴

ُتُپلی و خاطره ی مامان بزرگ

گروه نویسندگان       مترجم: هستی سعادت

۳

ُتُپلی باسواد می شود

تپلی چغلی نمی کند

گروه نویسندگان       مترجم: هستی سعادت

۴

گروه نویسندگان       مترجم: هستی سعادت

۵

راهنمای مهارت های 
زندگی تپلی

موضوع مدیریت استرس وخشم
 اتکا به خود، سازگاری، راستگویی،  

ابراز هیجان، پذیرش سوگ، 

حفاظت از حریم جنسی

مهارت های زندگی

مجموعه داستان های تپلی

کد ۱۲۰۴         
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کد ۱۲۰۱         

کد ۶۵۷         کد ۶۵۵         کد ۶۵۸         کد ۶۵۳         

کد ۶۵۴         کد ۶۵۲         کد ۶۵۵         کد ۸۱۳         

کد  ۱۲۰۰             

کریتر کوچولو  2

کریتر کوچولو   1

گاهی، موضوع  نظم، خودآ
                         مسئولیت پذیری

من و دوستم

شلخته

منم می خوام

یادم رفت کاشکی  بزرگ تر  بودم

امان از دست بزرگ ترها: این 
کار را نکن! کار را بکن، آن 

خودم بلدم

نی نی

مهارت های زندگی

کریتر کوچولو مجموعٔه 
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کد ۸۱۱         

کد ۱۵۹۴         

مرسر مایر

2

چه خواب بدی دیدم!

2۳

مرسر مایر

کد ۸۱۰         کد ۸۰۷          کد ۸۱۲         کد ۸۰۸         

اول توراستشو بگو!من و مامانمبیمارستان که ترس ندارد

کد  ۸۰۹             

کاشکی بلد بودم

موضوع  اعتماد به نفس 

کریتر کوچولو  3

مهارت های زندگی

کوچولو کریتر  مجموعٔه 
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کد  ۴۸۵             

کد ۱۱۲۹         کد ۴۸۳         کد ۴۷۲         کد ۴۵۷         

کد ۴۰۴         کد ۳۹۷         کد ۳۹۶         کد ۳۶۵         

که! خطرنا بدجنسیه!

ایمنی در خانه

تاریکی ترس ندارد

دست برای زدن نیست

لوری الیت
با تصویرگری مکس استاسویک

مترجم: عرفانه جوادپور

هشت پای  عصبانی چرا بترسم

مامانم را می خوام

نی نی کوچولو

موضوع   همدلی، سازگاری،         
                     مسئولیت پذیری

مهارت های زندگی
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کد ۷۳۵         

کد ۷۳۱         

کد ۷۲۹         

کد ۷۳۶         

کد ۷۳۰         کد ۷۲۸         

کد ۷۳۴         

کد ۷۳۳         کد ۷۳۲         

تو راست می گی می دونم 
از تو چشات می خونم

کار و تالش  کوشش و 
تسلیم چیزی نباش

با همدیگه یک صدا 
کار می کنیم پا به پا

نه باال و نه پایین 
پیروی از قوانین

بگو که جرئت داری 
خیلی شهامت داری

تو می تونی دوست من 
حساب کنی روی من

تو دوستمی می دونم 
دوست خوبت می مونم

کار درست کدومه؟ 
مورچه اینو می دونه

فکر کن و بعد عمل کن 
مشکل مارو حل کن

-شعر مهارت های زندگی
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کد ۷۶۶         

کد ۷۷۱         کد ۷۶۹         

کد ۷۶۸         کد ۷۶۷         

کد ۴۹۷         کد ۴۹۶         کد ۴۹۵         

کی نوبتی بازی می کند ال

با انضباط باشیم

کی عصبانی می شود وقتی ال

درستکار باشیم

مفید باشیمبا معرفت باشیم

3

33

کی دوست پیدا می کند ال

وظیفه شناس باشیم

3

مهارت های زندگی

کی مجموعٔه ال

مجموعٔه آداب شهروندی
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کد  ۳۸۱              کد ۶۸۳         کد ۴۵۶         

کد ۵۰۷         کد ۴۷۹         کد ۴۰۱         

دورا به دکتر می رود

غول کوچولو در مهدکودکسکسکه های غول کوچولو دست هایت را بشوی

۴

وقتی زبان باز کنم چرا خوشحال نباشم

موضوع  سپاسگزاری

مهارت های زندگی
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مهارت های زندگی، پیش از دبستان حفظ محیط زیست، پیش از دبستانفهرست موضوعی پیش از دبستان

صفحه عنوان کد موضوع

۴ روش های یاددهی-یادگیری ۶۶۰
۴ کار مربی ۱ طرح های  ۶۶۱
۴ کار مربی ۲ ۶۶۲ طرح های 
۴ کار مربی ۳ ۶۶۳ طرح های 
۴ کار مربی ۴ ۶۶۴ طرح های 
۴ کار مربی ۵ ۶۶۵ طرح های 
۵ ریاضی۱ )۱و۲و۳ ( ۶۶۷
۵ ریاضی۲ )۱و۲و۳ ( ۶۶۸
۵ ریاضی ۳-این ۵ انگشت ۶۸۶
۵ ریاضی ۴ ۱۲۶۳
۵ گیاهان و جانوران علوم ۱-  ۶۷۱
۵ علوم ۲- انسان ۶۷۲
۵ علوم ۳- علوم فیزیکی ۶۷۳
۵ علوم ۴- زمین و فضا ۶۷۴
۵ علوم ۵ ۱۲۶۴
۵ رنگ ۹۸۹
۵ زبان آموزی پیش دبستانی ۱۶۹۶

۵ دفترچه ارتباط بین اولیا و مربیان
)خانه و مهدکودک( ۹۵۳

۶ کوچولو کریتر  آموزش مفاهیم ریاضی با  ۱۲۵۷

۶
آموزش مفاهیم پایه ی پیش دبستان با 

کریتر کوچولو ۱۲۵۸

۶
آموزش ریاضی به زبان ساده

کوچولو کریتر  ۱۲۵۹ با 

۶ اعداد ۱۲۶۰
۶ شکل های هندسی ۱۲۶۱
۶ جورکردن و طبقه بندی ۱۲۶۲
۶ موش ها و اعداد ۲۳۳
۶ موش ها و شکل ها ۲۳۴
۶ موش ها و رنگ ها ۲۳۵
۷ کوچولو سه آتش نشان  ۷۹۷
۷ ساعت چند است؟ ۷۹۸
۷ بلدم بشمارم ۷۹۹
۷ یک جفت جوراب ۸۰۰
۷ بهترین رژۀ حشرات ۸۰۱
۷ سوپ جلبک دریایی ۸۰۲
۷ بیب بیب، ویژوویژ ۸۰۳
۷ بهترین ژیمناست دنیا ۸۰۴
۷ هیوالها و صندلی بازی ۸۰۵
۷ کمتر، هویج بیشتر هویج  ۸۵۷

۷
کوچولو  یک و دو و سه ... نی نی 

تو هم با من بخون و بگو ۹۰۴

۷ کوچک بازی های فکری برای دست های  ۱۲۷۷

۷ جدول شگفت انگیز سودوکو ۱۲۷۶

صفحه عنوان کد موضوع

۸ کنیم  ۱ بیا رنگ  ۳۵۴
۸ کاغذ ببریم  ۱ بیا  ۳۵۵
۸ کنیم  ۱ بیا تا  ۳۵۶
۸ بیا بچسبانیم  ۱ ۳۵۷
۸ بیا بچسبانیم  )آشنایی با حیوانات( ۷۲۰
۸ بیا بچسبانیم ۲

۷۲۱

۸ بیا بچسبانیم )آشنایی با غذا( ۷۲۲

۸ کاغذ ببریم  )آشنایی با غذا ( بیا  ۷۲۳
۸ کاغذ ببریم۲ بیا  ۷۲۴
۸ کاغذ ببریم  )آشنایی با حیوانات ( بیا  ۷۲۵
۸ کنیم ۲ بیا رنگ  ۷۲۶

۸ کنیم ۲ بیا تا  ۷۲۷

۹ ببریم  ۱ ۷۷۴
۹ ببریم ۲ ۷۷۵
۹ بچسبانیم  ۱ ۷۷۶
۹ بچسبانیم ۲ ۷۷۷
۹ کاردستی های ساده ۱ ۷۷۸
۹ کاردستی های ساده ۲ ۷۷۹

جورچین های آموزشی

۹ کنیم  ۱ رنگ  ۷۸۰
۹ کنیم ۲ رنگ  ۷۸۱
۹ بیا بچسبانیم ۳ ۱۰۳۹

۹ بیا بچسبانیم ۴ ۱۰۳۸

۹ مازبازی ۱ ۱۴۷۹

۹ مازبازی ۲ ۱۴۸۰

۹ علوم ۱ ۱۶۸۵

۹ علوم ۲ ۱۶۸۶

۱۰ چندتا می بینی بشمار؟ ۸۴۶

۱۰ چه اندازه؟ چه شکلی؟ چه رنگی؟ ۸۴۷

۱۰ چی مثل چیه؟ ۸۴۸

۱۰ می خوام برم مدرسه ۸۴۹
۱۰ مشاغل ۸۲۷
۱۰ وسایل حمل و نقل ۸۲۸
۱۰ ترتیب و توالی ۹۲۴
۱۰ مفهوم ترتیب ۹۲۵
۱۰ شکل ها ۹۳۰
۱۰ مفهوم تضاد ۹۲۸

۱۰ حیوانات و بچه هایشان ۹۲۶
۱۰ مفهوم  ارتباط ۹۲۷
۱۰ شناخت رنگ ها ۹۳۱
۱۰ آشنایی با تضاد ۱۴۵۴

ان
ست

 دب
ش از

پی  
ایه

م پ
هی

مفا
ش 

موز
آ

کار کتاب های 
کوُمن  به شیؤه 

مجموعٔه 
مهد در خانه

ان
ست

 دب
ش از

پی  
ایه

م پ
هی

مفا
ش 

موز
آ

کتاب های آموزشی
 زیر نظر 

سازمان بهزیستی کشور
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صفحه عنوان کد موضوع

۱۰ حیوانات ۱۴۵۷
۱۰ ۱۴۵۳        اعداد و شمارش

۱۰ ۱۴۵۶         شکل ها و رنگ ها

۱۰ کی ها خورا ۱۴۵۸

۱۱ آموزش مفهوم طبقه بندی ۵۵۷

۱۱ آموزش مفهوم تضاد و متضادها ۵۵۸
۱۱ آموزش مهارت های زندگی ۵۵۹
۱۱ آموزش مفهوم رابطه ۷۶۰
۱۱ اعداد  ۱-۱۰ ۷۸۳
۱۱ Numbers 1-10 ۶۸۷
۱۱ رنگ ها و شکل ها ۷۸۲

۱۱ کدام دوتا شبیه اند؟ ۱۴۵۱

۱۱ بازی فکری حافظه ۱۴۵۲

۱۱ کارت های  بازی های نمایشی، 
حرکات حیوانات ۱۷۹۹

۱۱ بازی کلمه سازی! ۱۸۰۰

۱۱ آموزش حروف انگلیسی ۱۸۰۳
۱۱ احساسات ما ۸۲۵

۱۲ تقصیر من بود ۹۵۸

۱۲ خرسی و ترس ۹۶۵

۱۲ موشی و خودش ۹۶۸
۱۲ کوچولو در مهدکودک غول  ۹۵۹

۱۲ خانۀ سبز ۹۶۴

۱۲ نازک نارنجی ۹۶۷

۱۲ خرگوش خوشحال، خرگوش غمگین ۹۶۳

۱۲ موشی و دلتنگی ۹۶۶

۱۲ خرسی و حسودی ۹۶۲

۱۲ خودم بلدم ۹۶۰

۱۲ مامانم را می خوام ۹۶۱

۱۲ رنگ ها ۹۲۳
۱۲ اعداد ۹۲۲

۱۳ این سر و دست و پاشه، ناف نی نی 
کجاشه؟ ۱۶۶۲

۱۳
تنها شده نی نی ما مامان جون 

نی نی بیا ۱۶۶۳

۱۳ نی نی قام قام ۱۶۶۴

۱۳ نی نی چقدر ملوسه، مامان اونو 
می بوسه ۱۶۶۵

فهرست موضوعیپیش از دبستانحفظ محیط زیست، پیش از دبستانمهارت های زندگی، پیش از دبستان

صفحه عنوان کد موضوع

۱۳ دالی یه باغ وحش ناز ۱۶۷۷

۱۳ بزرگ بشم چی می شم، نازنازی 
کی می شم؟ ۱۶۷۸

۱۳ کی؟ دالی چی؟ دالی  ۱۶۷۹

۱۳ بچٔه من چه شکلیه؟! ۱۶۸۰

۱۳ ُدمش داره می جنبه! ۱۷۸۵

۱۳ کی ام؟ گفتی من  گه  ا ۱۷۸۶

۱۳ وای چه لباس نازی! ۱۷۸۷

۱۳ که خوب بگردی...! گر  ا ۱۷۸۸
۱۳ من دیگه پوشک نمی خوام ۱۶۶۱

۱۴ بغل رو دوست داره پانی! ۱۶۶۶

۱۴ گل هارو دوستداره پانی! ۱۶۶۷

۱۴ الالرو دوست داره پانی! ۱۶۶۸

۱۴ دریارو دوست داره پانی! ۱۶۶۹

۱۴ من می گم، تو می گی...متضادها ۱۶۵۷

۱۴ من می گم، تو می گی...صدای 
حیوانات ۱۶۵۸

۱۴ من می گم، تو می گی...رنگ ها ۱۶۵۹

۱۴ من می گم، تو می گی...احساسات ۱۶۶۰

۱۴ با میوه ها و سبزی های رنگی، یاد 
می گیری، می خندی ۱۶۸۷

۱۴ چه حس و حالی داری؟ ۱۶۸۸

صفحه عنوان کد موضوع

۱۵ آب چال ۳۲۱

۱۵ من و زمین ۶۱۱

۱۵ قصه ی حفظ زمین، کار مهم 
یعنی این ۵۰۸

۱۵ هرچیزی را دور نریز ۵۵۵ حفظ محیط زیست

۱۵ خانه ات کجاست؟ ۸۶۲

۱۵ کوچولوها برق برای  ۵۹۸

۱۵ برق برای خردساالن ۵۷۸

۱۵ پارک ما ۵۳۷
صفحه عنوان کد موضوع

۲۱ ُتُپلی چه احساسی دارد؟ ۴۲۳ ابراز هیجان

۱۹ موشی و خودش ۳۶۶

اتکا به خود
۲۱ ُتُپلی به دستشویی می رود ۴۲۷

۲۴ ایمنی در خانه ۴۷۲ احتیاط

۲۴ دست برای زدن نیست ۴۸۳ ادب رفتاری

مجموعٔه
کوچولو  پانی 

کتاب های مقوایی( (

احساسات
کی ها  خورا

مجموعٔه 
من می گم، تو می گی

پوستر

مجموعٔه
 دالی بازی

کتاب های مقوایی( (

مجموعٔه
 دالی بازی

کتاب های مقوایی( (

جورچین های آموزشی

کارت های آموزشی

کارت های قصه خوانی

ک
ود

و ک
ل 

سا
رد

 خ
عر

 ش
عه

مو
مج

ک
ود

و ک
ل 
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رد
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 ش
عه
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ادب رفتاری

۲۶با معرفت باشیم۷۶۹

دایناسورا یاد می گیرن چه ۸۱۵
جوری »شب به خیر« بگن

۱۶

۸۱۶
مدرسه می ره دایناسور چی یاد 

۱۶می گیره دایناسور

۸۱۷
هیچ می دونی دایناسوره چطور 

غذاشو می خوره
۱۶

کند؟۱۰۲۸ کی باید سالم  18اول 

کالمی ادب 
۸۱۴

با اینکه من دایناسورم می خوام 
بگم دوست دارم

۱۶

کند؟۱۰۲۸ کی باید سالم  18اول 

22نی نی۶۵۳ارتباط مٔوثر

اعتماد به نفس

23خودم بلدم۶۵۵

19موشی و خودش۳۶۶

23کاشکی بلد بودم۸۰۹

۲۶درستکار  باشیم۷۶۸اعتماد

18االن ... االن بر می دارم۱۰۳۲انضباط

21تپلی چغلی نمی کند۵۶۰بدگویی

بردباری
18چرا نمی آی؟۱۰۳۶

کی بروم بازی؟۱۰۳۰ 18پس 

که!۳۹۷بی احتیاطی ۲۴خطرنا

22شلخته۶۵۲بی نظمی

۲۴بدجنسیه!۳۹۶بی ادبی

۵۳۴بخشندگی
فری کوچولو بخشنده است

۱۸اون که خسیسه شرمنده است

ُپلی و خاطره ی مامان بزرگ۴۲۵پذیرش سوگ 21تݨُ

گشودگی پذیرش و 

21ُتُپلی به مهدکودک می رود۴۲۰

که ترس ندارد۸۰۷ 23بیمارستان 

۲۷دورا به دکتر می رود۶۸۳

کوچولو  ۱۵۹۴۳ ۲۳کریتر 

پشتکار
کار سعی ۵۳۰ کوچولو تو هر  فری 

می کنه هزار بار
2۰

کار و تالش ۷۳۳ کوشش و 
تسلیم چیزی نباش

۲۵

19خرسی و ترس۳۳۹ترس

صفحهعنوانکدموضوع

ترس

کوچولوی ترسو۴۳۳ 19خرگوش 

۲۴چرا بترسم۴۵۷

۱۷خوابم نمی آید۱۰۷۸

تفکر خالق
کنم۱۰۳۵ 18فهمیدم چی کار 

کنم۱۰۲۹ 18بگذار فکر 

کدومه؟ ۷۳۱تفکر منطقی کار درست 
مورچه اینو می دونه

۲۵

18چرا و چرا؟ بازم چرا؟۱۰۳۷تفکر نقاد

۲۷سکسکه های غول کوچولو۴۷۹تمرکز بر زمان حال

جرئت ورزی

که جرئت داری۷۳۶ بگو 
۲۵خیلی شهامت داری

کوچولو! موشک مال ۱۱۳۸ پیشی 
توست!

17

همه چیز را نمی شود چسباند ۱۲۳۱
اما...

۱۷

19خرسی و حسودی۲۳۶حسادت

حق تقدم
کوچولو راضیه تو نوبت بازیه۵۲۹ 2۰فری 

کی نوبتی بازی می کند۴۹۵ ۲۶ال

کوچولو نازنازیه ۵۳۳حقوق دیگران فری 
2۰عاشق هر چی بازیه

حل مسئله
17برویم پارک؟ ۱۰۴۷

کنم۱۰۲۹ 18بگذار فکر 

22یادم رفت۶۵۴حواس پرتی

خشم

21ُتُپلی عصبانی می شود۴۲۶

19خرگوش کوچولوی عصبانی۴۳۵

22امان از دست بزرگ ترها۶۵۷

۲۴هشت پای عصبانی۱۱۲۹

کن۷۲۹خود تنظیمی کن و بعد عمل  فکر 
کن  مشکل مارو حل 

۲۵

کی عصبانی می شود۴۹۷خودداری ۲۶وقتی ال

کنم۱۰۳۱خویشتن داری 18بروم دعوا 

گویی 23راستشو بگو!۸۱۰دروغ 

دلتنگی
۲۴مامانم را می خوام۴۰۴

19موشی و دلتنگی۴۹۲

مهارت های زندگی، پیش از دبستان حفظ محیط زیست، پیش از دبستانفهرست موضوعی پیش از دبستان

30



صفحهعنوانکدموضوع

دوست یابی
تو دوستمی می دونم۷۳۵

 دوست خوبت می مونم
۲۵

کی دوست پیدا می کند۴۹۶ ۲۶ال

راست گویی
۷۳۲

تو راست می گی می دونم
 از تو چشات می خونم

۲۵

۲۱تپلی راست می گوید۵۲۴

رعایت انضباط 
دایناسور ریزه میزه مرتب 399

و تمیزه
۱۶

۲۶با انضباط باشیم۷۶۶

رعایت بهداشت
۲۷دست هایت را بشوی۴۰۱

21ُتُپلی به دستشویی می رود۴۲۷

21ُتُپلی: به بدنم دست نزن۴۱۹رعایت حریم جنسی

سازگاری
21ُتُپلی نگران می شود۵۰۹

۲۴نی نی کوچولو۴۸۵

کنم۳۸۱سپاسگزاری ۲۷وقتی زبان باز 

پیشی کوچولو! ۱۱۳۷سواد آموزی
بیشتر... بیشتر...بیشترتر! 

17

شادی
پیشی کوچولو! حوصله ات ۱۱۳۹

سر رفته؟ 
17

۲۷چرا خوشحال نباشم۴۵۶

عدم رعایت 
بهداشت

23چه خواب بدی دیدم!۸۱۱

غم
19خرگوش کوچولوی غمگین۴۳۶

19موشی و دردسرهایش۴۸۹

قانون مداری
نه باال و نه پایین ۷۳۴

پیروی از قوانین
۲۵

17کی اول برود؟ ۱۱۵۶

گروهی کار 
۷۲۸

با همدیگه یک صدا
کار می کنیم پابه پا

۲۵

۵۳۳
کوچولو نازنازیه  فری 
2۰عاشق هر چی بازیه

کمک رسانی

۲۴تاریکی ترس ندارد۳۶۵

۲۶مفید باشیم۷۷۱

23منم می خوام۶۵۶

صفحهعنوانکدموضوع

دایناسور ریزه میزه باز ۳۲۴مراقبت از خود
دوباره مریضه

۱۶

مسئولیت پذیری

۲۴نی نی کوچولو۴۸۵

تو می تونی دوست من۷۳۰
کنی روی من  حساب 

۲۵

کوچولو! نگو به ۱۱۴۰ پیشی 
من چه!

17

18من هم نگاه نکرده بودم۱۰۳۳

۲۶وظیفه شناس باشیم۷۶۷

21ُتُپلی باسواد می شود۴۲۴مهارت سوادآموزی

مهارت های ارتباطی
22من و دوستم۶۵۸

23اول تو۸۱۲

مهرورزی

17مامانم همیشه دوستم دارد!۴۸۲

کوچولو مهربونه ۵۳۱ فری 
خوش خنده و خوش زبونه

2۰

موقعیت شناسی

کوچولو در مهدکودک۵۰۷ ۲۷غول 

23من و مامانم۸۰۸

کوچولو  ۱۵۹۴۳ ۲۳کریتر 

کوچولوی خوشحال۴۳۴نشاط 19خرگوش 

نقاط ضعف و قوت

17بابام بلد نیست۴۵۱

17مامانم بلد نیست۴۵۲

17معلم ها بلد نیستند۴۵۳

که خوبه۱۰۳۴ کردنم  18قیچی 

کوچولو۴۲۲نگرانی ۲۴ُتُپلی و تولد خواهر 

همدلی
۲۴نی نی کوچولو۴۸۵

19خرسی و دیگران۳۸۰

23کاشکی بزرگ تر بودم۸۱۳هویت یابی

مقابله با ترس،
 غم و....

19احساس های خرگوشی۱۲۰۵

مسئولیت پذیری، 
هویت یابی و....

کوچولو ۱۲۰۰۱ 22کریتو 

کوچولو ۱۲۰۱۲ 22کریتو 

مقابله با حسادت، 
دلتنگی و...

راهنمای مهارت های زندگی ۱۲۰۲
خرسی و موشی

19

مدیریت استرس و 
خشم و...

راهنمای مهارت های  ۱۲۰۴
زندگی تپلی

21
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