کتاب های برگزیده و شایسته تقدیر 1394
 آثار برگزیده
داستان  -تألیف
 -1حسن زاده ،فرهاد .زیبا صدایم کن .ویراستار شیوا حریری .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان 192 .1394 ،ص( .ج – د)
داستان  -ترجمه
 -2آلموند ،دیوید .وحشی .تصویرگر دیوسک کین؛ ترجمه نسرین وکیلی .تهران :آفرینگان 78 .1394 ،ص.
(ج – د)
 -3وودسون ،ژاکلین .زیر نور ماه شیشهای؛ یک مرثیه .ترجمه کیوان عبیدی آشتیانی؛ ویراستار آتوسا
صالحی .تهران :افق 125 .1394 ،ص( .د – ه)
 -4کالی ،دیوید .من مشق شبم را ننوشتم .تصویرگر بنجامین چاد؛ مترجم رضی هیرمندی؛ ویراستار آتوسا
صالحی .تهران :افق( .1394 ،ب)
 -5کربی ،متیو .جی .آبشار یخ .ترجمه محبوبه نجفخانی؛ ویراستار مژگان کلهر .تهران :افق170 .1394 ،
ص( .رمان نوجوان)( .د)
 -6گیمن ،نیل .اقیانوس انتهای جاده .ترجمه فرزاد فربد؛ ویراستار لیال اوصالی .تهران :پریان26 .1393 ،
ص( .د)
شعر
 -7رهنما ،شاهین .یک راه کوتاه تا ماه .تصویرگر میترا عبداللهی .تهران :پیدایش48 .1394 ،ص1393 .
تصویر
 -8شفیعی ،شهرام .راه و چاه .تصویرگران حمید رضا رشیدیان و دیگران .تهران :طالیی160 .1393 ،ص.
(قصههای قرآنی)( .د)

دانش اجتماعی
 -9الندا ،نوربرت .خرس کوچولو و درخت آرزوها .تصویرگر سیمون مندز؛ مترجم هانیه فکور .تهران :نقش
گستران سرمدی ،فینگیلی28 .1393 ،ص( .ب)
نشر الکترونیک
 -10استاد محمد پینهدوز .گویش یزدی -یزد .راوی مژگان جنتی .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان( .1394 ،ب  -ج)
 -11زور کی از همه بیشتره .گویش دلیجانی  -لرستان .راوی ناهید ابراهیمی .تهران :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان( .1394 ،ب  -ج)
 آثار شایسته تقدیر
داستان  -تألیف
 -12خانیان ،جمشید .امپراتور کوتولهی سرزمین لیلی پوت .ویراستار روشنک بهاریاننیکو .تهران :افق،
 88 .1394ص( .د – ه)
 -13هجری ،محسن .اقلیم هشتم .ویراستار شیوا حریری .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
 189 .1394ص( .د – ه)
ادبیات کهن
 -14حسنزاده ،فرهاد .قصهی طوطی خانم و آقای بازرگان .تصویرگر حدیثه قربان؛ ویراستار ربابه نصیری.
تهران :همشهری،مدادآبی 44 .1393 ،ص( .ب – ج)
 -15محمدی ،محمدهادی .آرش کماندار .تصویرگر ندا راستین .تهران :مؤسسۀ پژوهشی تاریخ ادبیات،
2 .1394ج( .ب)
داستان  -ترجمه
 -16اسمیت ،لین ،نویسنده و تصویرگر .بابابزرگ سبز من .مترجم مینا پورشعبان؛ ویراستار حسام سبحانی.
تهران:

مبتکران 36 .1394 ،ص( .مجموعه خانوادهی من)( .الف – ب)

 -17مورفی ،سالی .مادر جون! چرا اسمم یادت رفته؟ .تصویرگر هیتر پاتر؛ ترجمه پروین علیپور .تهران:
چشمه ،کتاب ونوشه( .1394 ،ج)
 -18واتر ،ونیس .روزنامه فروش .ترجمه پروین علیپور .تهران :چشمه ،کتاب ونوشه 287 .1394 ،ص( .د –
ه)
 -19آرتس ،جف .فراتر از یک رویا .تصویرگر تورن کویست؛ ترجمه زهره قائینی .تهران :مؤسسهی
پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان 44 .1394 ،ص( .با من بخوان)
 -20آلموند ،دیوید .پسری که تا ماه باال رفت .مترجم شهال انتظاریان؛ ویراستار پژمان واسعی .تهران:
محراب قلم ،کتابهای مهتاب 128 .1394 ،ص( .د – ه)
 -21چایلد ،لورن ،نویسنده و تصویرگر .کی از کتاب بد گنده میترسد؟ .مترجم محبوبه نجفخانی .تهران:
زعفران ،کتابهای زعفرانی 32 .1393 ،ص( .الف – ب)
 -22فیتزپاتریک ،ماری لوئیس ،نویسنده و تصویرگر .من ،من هستم! .ترجمه ناهید معتمدی؛ ویراستار نسرین
وکیلی .تهران :مبتکران 32 .1394 ،ص( .ب – ج)
شعر
 -23شعبانی ،اسداله .ای میهن من ایران .تصویرگر سروناز پریشانزاده .تهران :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان44 .1395 ،ص( .ج)
 -24شکارسری ،حمید رضا .تلنگر باران .تصویرگر پرستو احدی .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان48 .1394 ،ص( .شعر نوجوان امروز)
تصویر
 -25محبعلی ،حمیرا .پسر طبیعت .تصویرگر محمد صادقی .تهران :دنیای جغرافیای سحاب.1394 ،
36ص( .د)

 -26نوش امینی ،نسرین .کارت دعوت داری موش موشک؟ .تصویرگر غزاله بیگدلو .تهران :علمی و
فرهنگی24 .1394 ،ص
 -27احمدی ،احمد رضا .من حرفی دارم که فقط شما بچهها باور میکنید .تصویرگر لیدا معتمد .تهران:
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان48 .1393 ،ص( .د  -ه)
 -28اکبرپور ،محمد .دست ها باال گاو مسلح است .تصویرگر سپهر حاجی آبادی .تهران :چکه32 .1393 ،
ص( .اگرهای جادویی)
 -29اکبرپور ،محمد .بفرمایید عینک مادام سوسکه .تصویرگر سپهر حاجی آبادی .تهران .چکه.1393 :
32ص( .اگرهای جادویی)
 -30اکبرپور ،محمد .کنسرت های فیل بی جنبه  .تصویرگر سپهر حاجی آبادی .تهران .چکه32 .1393 :
ص( .اگرهای جادویی)
 -31رجبی ،مهدی .ساندویچ ساز مودم اسبی باف .تصویرگر آمنه اربابون .تهران :افق ،کتابهای فندق.
24ص( .ب)
زندگینامه
 -32جهانگیریان ،عباس .پسر نان و نمک .تصویرگر مهسا منصوری؛ ویراستار تهمینه حدادی .تهران:
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان127 .1394 ،ص ( .مجموعه حماسههای ایرانی)( .د – ه)
دانش اجتماعی
 -33اصالنی ،ابراهیم .گاهی زندگی :اندیشه ها و رازهای نوجوانی .تصویرگر سام سلماسی .تهران :مدرسه،
87 .1394ص( .د – ه)
بازی ،هنر و سرگرمی

 -34پیندر ،اندرو .نقاشیهای هیچی هیچی! با بیش از  100ایده نقاشی .ترجمه فرح یزدیفر .تهران:
دیبایه128 .1393 ،ص( .ب  -ج)
نشر الکترونیک
 -35وزیری ،جالل ،طراح و کارگردان .کرم سه نقطه .برنامه نویس سهراب احمدی .نویسنده و تصویرگر
سروناز پریش تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان( .1394 ،ب  -ج)

