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 ترجمه -داستان
 ص.  136. 1391. ترجمه الهام هاشمی. تهران: آفرینگان، ُپم: بهترین اتفاق زندگی دپلوشن، ماری. .1
 ص.  72. 1391. مترجم رضی هیرمندی. تهران: گام، ی دیگرکتابِ کارزارِ کَره و یک قصهسوس.  .2
 . ترجمه پروین زند بر ماهجایی که کوه بوسه میلین، گریس.  .3

 ص.  272. 1391پور. تهران: افق، علی
 32. 1391. تصویرگر اوا اریکسون؛ ترجمه فریده خرّمی. تهران: آفرینگان، تک و تنها توی دنیای به این بزرگی!ون، اولف. نیلس .4

 ص.
 ج( –)ب 

 ص. 248. 1391خانی. تهران: افق، . ترجمه محبوبه نجفپسرخاله وودرووایت، روت.  .5
 ص.  368. 1391ران: افق، . ترجمه نسرین وکیلی. تهترین آواز نهنگطوالنیویلسون، ژاکلین.  .6

 
 شعر

 ص.  60. 1390. تهران: چکه، شهر قلم، دختری به زیبایی روباهی که ترسیده باشد حدادی، هدی. .7
 . 1390. تهران: چکه، شهر قلم، هااز لب برکه عباسلو، مژگان. .8

 ص.  60
 ص. 60. 1390. تهران: چکه، شهر قلم، اگر زن نبودم، قطار بودم لزرغالمی، حدیث. .9

  تقدیر شایسته آثار  

  ترجمه – داستان

 (ج. )ص 32. 1391 مهاجر،: تهران. عباسی الدینشهاب ترجمه شوئنر؛ جان تصویرگر. شباویز پی در. جین یولن، .10

 

 شعر

 د. )ص 44.   1391 نوجوانان، و کودکان فکری پرورش کانون: تهران. قیطرانی لیال تصویرگر. کبوتر و آهو فصل. سودابه امینی، .11

 (ه –

 رهایی /امید /اساطیر /هستی /آفرینش /دختران /ظلم /آزاد شعر: کلیدواژه

 

 (ه – د. )ص 85. 1391 قطره،: تهران. طباطبایی مریم تصویرگر. سرما با پوشدستکش دختر جنگ. زیتا ملکی، .12

 

 (د. )ص 48. 1391 قلم، شهر چکه،: تهران. توییبی. انسیه موسویان، .13

 

 تجربی علوم

 انقراض خطر در جانوران مجموعه.)ص] 32. [1391 نظر، نشر: تهران. منوچهری مانلی تصویرگر. یوزپلنگ فریاد. علی گلشن، .14

 (ج -ب(.)1ایران؛



 

  سرگرمی و بازی هنر،

 انتشارات برهان، مدرسه فرهنگی موسسه: تهران. پورحسین ساالر تصویرگر. شده روزآمد سنتی های¬بازی. فرشته قبادی، .15

 (ج -ب.)ص 200. 1391 مدرسه،

 

 تصویر

. ص 24. 1390 خروس، کتاب نظر، نشر و چاپ: تهران. احتسابیان نگین تصویرگر. باران در داماد و عروس. احمدرضا احمدی، .16

 (ج – ب)

 

. ص 47. 1390 بنفشه، هایکتاب قدیانی،: تهران. طاهری لیدا تصویرگر. دیگر قصه شش و آزارمردم سنگ. فروزنده خداجو، .17

 (ب – الف)

 

 (د. )1390 شکوفه، هایکتاب امیرکبیر،: تهران. خائف رودابه تصویرگر. نوجوانان برای تاریخ طنز. فروزنده خداجو، .18

 

 (ج. )ص 32. 1391 نظر، نشر و چاپ: تهران. منوچهری مانلی تصویرگر. یوزپلنگ فریاد. علی گلشن، .19

 ها حیوان /زیست محیط /ایران(/ شناسی زیست) نابودی /وحش حیات/آسیایی یوزپلنگ: کلیدواژه

 

 نشریات

 .مشاری محمد مسئول مدیر(. سال 7 تا 5 کودکان برای) ها بچه همشهری نشریه .20

 اطیابی نسرین مسئول مدیر(. سال 12 تا 7 بیناکم و نابینا کودکان برای) بشری های بچه نشریه .21

 


