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 ج(  –ص. )ب 72. 1394زاده. تهرا:  زعفرا:، 
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 مرجع )کلیات( 
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 1395های برگزیده و شایستۀ تقدیر کتاب 
 
  آثار برگزیده 
 

 تألیف -داستان 
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 ترجمه  -داستان 
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 هنرـ بازی ـ سرگرمی 
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 (ب – ال . )ص111. 1395 ،فندق هايكتابافق،  تهرا: كاري از اان  شعر كودک.

 پهرورش كانو:  تهرا:. قربا: حدیث  تصویرگر. کلید دسته کلید، کلید، .كشایی، اكرم .13

  (ال . )ص28.  1395 نوجوانا:، و كودكا: فکري

 پهرورش كهانو:  تهرا:. نیکا: اكبر تصویرگر. (1) بود و بود و بود .نژاد، افسان شعبا: .14

 (ب - ال ) .ص28 .1394 نوجوانا:، و كودكا: فکري
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