 .1شمس ،محمدرضا .پیراهن پولکی و  7قصه دیگر .تصویرگر رودابه اها

 .تههرا:

محراب قلم ،كتابهاي مهتاب48 .1394 ،ص( .ب – ج)

دانش اجتماعی و زندگینامه
 .2الندما ،:بیمبا ،نویسنده و تصویرگر .آنتوان و شازده کوچولو :چگونه آنتوان دوسنت
اگزوپروی ،شازده کوچولو را خلق کرد؟ .مترجم مریم رفیعی؛ تهرا :ایرا:با.1395 ،:
40ص( .ج  -د)
 .3اسپیر ،پیتر ،نویسنده و تصویرگر .مردمان روی زمین .مترجم منیژه مغیثی؛ ویراسهتار
حشمت اهلل انتخابی .اصفها :نقش مانا40 .1394 ،ص( .ب – ج)

هنرـ بازی ـ سرگرمی
 .4لنگن ،آنت .پست شیشه ای فلیکس :خرگوو

کوچ ولوو و دسوتورهای آشو زی از

سراسر دنیا .مترجم منیژه نصیري؛ تصویرگر كنستانزا دروپ؛ ویراستار شهرام رجه -
زاده .تهرا :زعفرا72 .1394 ،:ص( .ب – ج)
 .5كارمل ،آنابل .آش زی من و مامان .مترجم مریم رزاقی؛ ویراسهتار مانها رجه زاده.
تهرا :زعفرا168 .1395 ،:ص( .ب – ج – د)

دین
 .6چینیفروشا ،:محسن .همیشه «او» همه جا «او» .تصویرگر میثم موسهوي .تههرا:
كانو :پرورش فکري كودكا :و نوجوانا32 .1394 ،:ص( .ب)

مرجع (کلیات)
 .7ساالري ،حسن 100 .فرمانروا و سردار ایران .ویراستار علمی یونس كرامتی؛ ویراسهتار
زبانی پژما :واسعی .تهرا :محراب قلم ،كتابهاي مهتاب236 .1394 ،ص( .ج – د)

کتابهای برگزیده و شایستۀ تقدیر 1395
 آثار برگزیده
داستان  -تألیف
 .1جهانگیریا ،:عباس .سایهی هیوال .ویراستار علی ااكبازا .:تهرا :كانو :پرورش فکري
كودكا :و نوجوانا 276 .1395 ،:ص( .د – ه)

داستان  -ترجمه
 .2بایا ،راب .بهخاطر آقای تراپت .مترجم راحل پورآذر؛ ویراستار آتوسا صالحی .تهرا:
منظوم ي ارد ،ماهک( .272 .1394 ،ج – د)
 .3بنجامین ،الی .عروس دریایی .مترجم كیوا :عبیدي آشتیانی؛ ویراستار آتوسا صالحی.
تهرا :افق( .264 .1395 ،ج – د)
 .4ارسکین ،كاترین .مرغ مقلد .مترجم كیوا :عبیدي آشتیانی؛ ویراستار آتوسا صالحی.
تهرا :افق 208 .1395 ،ص( .ج – د)
 .5الوسن ،جا :آرنو .گلهای پیادهرو .تصویرگر سیدنی اسمیت .تهرا :فاطمی ،طوطی،
 32 .1395ص( .ال

– ب – ج)

 .6هانت ،لیندا ماللی .ماهیها پرواز میکنند .مترجم پروین علیپور .تهرا :چشم ،
288 .1395ص( .ج – د)
 .7رایا ،:پم مونیوس .اکو ( 3جلد) .مترجم فروغ منصورقناعی؛ ویراستار فاطم
فداییحسین .تهرا :پرتقال 173 .1395 ،ص (هرجلد)( .ج – د)

تصویر

 .8شاهآبادي ،حمیدرضا .موزی که میخندید .تصویرگر حسن موسوي .تهرا :افق ،كتاب-
هاي فندق24 .1395 ،ص( .ال

– ب)

 .9رحیمی زاده ،پژما .:خوابی پر از گوسفند .تصویرگر پژما :رحیمی زاده .تهرا :فاطمی،
28 .1395ص( .ب)
 .10الوسن ،جا :آرنو .گلهای پیوادهرو .تصویرگر سیدنی اسمیت .تهرا :فاطمی ،طهوطی،
32 .1395ص( .ال

– ب  -ج)

هنرـ بازی ـ سرگرمی
 .11لچیس ،الساندرو؛ پانتزري ،الساندرا .پی و فی کجوا هسوتند؟ .متهرجم مهریم عبهدي؛
ویراستار نوید سید علیاكبر .تهرا :هوپا28 .1395 ،ص( .ال – ب)
 .12پورطاهریا ،:معصوم  .بازیهای سنگ .تصویرگر وانا نبیپور؛ ویراستار عاطف سهلیانی.
تهرا :شهر قلم118 .1395 ،ص( .ب – ج)
 .13پورطاهریا ،:معصوم  .بازیهای طناب .تصویرگر وانا نبیپور؛ ویراستار عاطف سلیانی.
تهرا :شهر قلم62 .1395 ،ص( .ب – ج)

خردسال
 .14كانگ ،آنا .تو کوچولو نیستی /هستی .متهرجم فهیمه شهان ؛ تصهویرگر كریسهتوفر
ویانت .تهرا :غنچ 32 .1395 ،ص( .ال )

 آثار شایستۀ تقدیر
داستان  -تألیف
 .8صابري ،بابک .چرا آواز میخوانی زنجره؟ .تصویرگر نگین احتسابیا:؛ ویراستار مژگا:
كلهر .تهرا :فاطمی ،طوطی 32 .1395 ،ص( .ب)

 .9جمعی از نویسندگا .:پنج .تصویرگر مسعود كشمیري .تهرا :علمی و فرهنگی ،پرندهي
آبی 102 .1394 ،ص( .ج)

داستان  -ترجمه
 .10لرد ،الیزابت .آسمان سرخ در س یده دم .ترجم پروین علیپور؛ ویراستار احمد
پورامینی .تهرا :افق 216 .1394 ،ص( .ج – د)
 .11زولو ،جرمانو ،آلبرتین ،نویسنده و تصویرگر .غول قوطی ماکارونی .مترجم كلر ژوبرت.
یزد كودكا 40 .1395 ،:ص( .ب – ج)

شعر
 .12ابراهیمی ،جعفر[ ...و دیگرا .]:اسمش چیه؟ .تصویرگرا :آمن اربابو[ ...:و دیگهرا.]:
كاري از اان شعر كودک .تهرا :افق،كتابهاي فندق111 .1395 ،ص( .ال

– ب)

 .13كشایی ،اكرم .کلید ،کلید ،دسته کلید .تصویرگر حدیث قربا .:تهرا :كانو :پهرورش
فکري كودكا :و نوجوانا28 .1395 ،:ص( .ال )
 .14شعبا:نژاد ،افسان  .بود و بود و بود ( .)1تصویرگر اكبر نیکا .:تهرا :كهانو :پهرورش
فکري كودكا :و نوجوانا28 .1394 ،:ص( .ال

 -ب)

 .15قاسمنیا ،شکوه .بود و بود و بود ( .)2تصویرگر ثنا حبیبهیراد .تههرا :كهانو :پهرورش
فکري كودكا :و نوجوانا28 .1394 ،:ص( .ال

 -ب)

 .16ملکی ،بیوک .بوق سگ .تصویرگر هدي حدادي .تهرا :پیدایش40 .1395 ،ص( .د)

تصویر
 .17صابري ،بابک .چرا آواز میخوانی زنجره؟ .تصویرگر نگین احتسابیا .:تهرا :فاطمی،
32 .1395ص( .ب)
 .18شاهی ،زهرا .باغوحش روی ریل .تصویرگر مسعود كشمیري .تهرا :انتشهارات علمهی
فرهنگی72 .1394،ص( .ج – د)
 .19ادایی ،علی ،نویسنده و تصویرگر .آ مثل آهو .تهرا :كانو :پرورش فکري كودكا :و
نوجوانا72 .1395 ،:ص( .ال )
 .20ادایی ،علی ،نویسنده و تصویرگر .ف مثل فیل .تهرا :كانو :پرورش فکري كودكا:
و نوجوانا72 .1395 ،:ص( .ال )

