کتابهای برگزیده و شایستۀ تقدیر 1393
 آثار برگزیده
داستان  -تألیف

ادبیات کهن
 -1آرین ،آرمان .اَشوزدِنگَهِه (سه جلد) .ویراستار حاجیه اسحاا بیگیحسحیی.
تهران :موج246 +128 +224 .1393-1388 ،ص( .د به باال)
داستان  -ترجمه

 -2آلموند ،دیوید .گل  .متحرج شحه انتااریحان .تهحران :آررییگحان.1393 ،
 322ص( .د ح هح)
 -3پاالسیو ،آر.جی .شگفتی .تصویرگر مارک بوتحاوان متحرج پحروین لییوحور
ویراستار مژگان کیهر .تهران :ارق440 .1393 ،ص( .د ح هح)
 -4تن ،شان .اریک .مترج مسعود میکیاری .تهران :آررییگان48 .1393 ،ص.
 -5رایان ،پ مونوز .خیالباف .مترج ریاانحه لدحدی .تهحران :میاومحۀ خحرد،
 240 .1393ص( .ج ح د)
 -6کارتر ،رارست .تربیت درخت کوچک .مترج ژالحه مسحالد .تهحران :پیحا
امروز 264 .1393 ،ص( .د)
 -7گرین ،جان .بخت پریشان .مترج مری رحرادی .تهحران :هیرمیحد.1392 ،
 300ص( .د – هح)

شعر
 -8نیری ،صفورا .من آبی من سبز :مجموعۀ شعر برای نوجوانان .تهران :توکا،
( .1393ج ح د)
تصویر
 -9حسییی ،مامد .شاهنامه .تصویرگر سعید خالقی .تهران :بیگاه ترجمه و نشحر
پارسه135 .1393 ،ص( .د)
 -10شجالی ،لیی .احتیلا! خرلر حملله ملو هلا  ...و دیگلران .تصحویرگر
نازنین لداسی .تهران :کتاب نیستان 26 .1393 ،ص( .ج)
 -11یوسفی ،مامدرضا .هیچکسی که کسی نبود .تصویرگر حسحن لامحهکحن.
تهران :خانه ادبیات 20 .1392 ،ص( .ب ح ج)
مرجع
 -12زارلی ،مهدی .فرهنگنامه طالیی ورز  .تصویرگر لیحی دشحت ی ،حسحن
تدریزی ،الها ماجوب .تهران :نشر ط یی 320 .1392 ،ص( .د ح هح)
 -13گیشن ،لیی .پستانداران ایران :سگ سانان و کفتارها؛ جللد دو  .ل ح
گروه ل اسان ویراسحتار لاطفحه سحییانی .تهحران :کحانون پحرور ر حری
کودکان و نوجوانان [267] .1393 ،ص( .د ح هح)
بازی ،هنر و سرگرمی
 -14بابایی ،ررزانه ،طراح و مجری .پولکهای چوبی .ل اس لیی خو ررجحا
ویراستار شراره وظیفهشحیاس .تهحران :کحانون پحرور
نوجوانان [28] .1392 ،ص( .ج  -د)

ر حری کودکحان و

 آثار شایستۀ تقدیر
داستان  -تألیف

 -1رجدی ،مهدی .کنسرو غول .ویراسحتار مژگحان کیهحر .تهحران :ارحق.1392 ،
212ص( .د ح هح)
داستان  -ترجمه

 -2پاالسیو ،آر .جی .شگفتی .تصویرگر مارک بوتاوان مترج ناهیحد ههرمحانی.
تهران :هیرمید 428 .1393 ،ص( .د ح هح)
 -3پاالسیو ،آر .جی .اعجوبه .تصویرگر مارک بوتحاوان متحرج رحرح بهدهحانی.
تهران :پیدایش 519 .1393 ،ص( .د ح هح)
 -4تاموسون ،کیت .پللی جدیلد .متحرج شحه انتااریحان ویراسحتار لحارا
جوزدانی .تهران :چ ه 300 .1392 ،ص( .ج ح د)
 -5کانر ،لسیی .در انتظار یک زندگی طبیعی .مترج رحرح بهدهحانی ویراسحتار
مژگان کیهر .تهران :ارق284 .1392 ،ص( .د به باال)
شعر
 -6ابراهیمی ،جعفر .صلح مث چای تازه د  .تصویرگر مهدی سعادتی زیر نار
شورای ادبی .تهران :پیدایش 35 .1392 ،ص( .ج ح د)
 -7یغمایی ،پیرایه .ابری بازیگو  ....تصحویرگر نییحورر میرمامحدی .تهحران:
انتشارات خط خطی12 .1393 ،ص( .الف ح ب)
تصویر
 -8سیدینژاد ،مرتضی .دار شروع میشو  .تصویرگر رودابحه خحا ف .تهحران:
شرکت انتشارات لیمی و ررهیگی 36 .1391 ،ص( .ج ح د)

 -9کیهر ،مژگان .ملاهیگیر و بهلار .تصحویرگر نحازنین لداسحی .تهحران :کحانون
پرور ر ری کودکان و نوجوانان 36 .1392 ،ص( .ج)
 -10مزییانی ،مامدکاظ  .راز گریه سگها :داستانهایی از هزارویلک شل .
تصویرگر لیی ر حکردی .تهران :مؤسسۀ ررهیگی میادی تربیحت.1392 ،
 32ص( .ب ح ج)
دین
 -11زا ری ،مامدرضا .سورۀ نیاز :پلن جرعله تشلنگی  ....طحراح گراریحک و
تصویرگر مجید کاظمی .تهران :سرو  64 .1392 ،ص( .د -هح)
بازی ،هنر و سرگرمی
 -12برتیححه ،آن ،نویسححیده و تصححویرگر .بللازیهللای روز چهارشللنبه .متححرج
رکسانا سوهر .تهران :مدت ران 48 .1393 ،ص( .الف -ب)
دستنوشتۀ بزرگسال
 -13مِشکسار ،لی  .صدا ،کات ،سکوت.

