
 
 

 1396و شایستۀ تقدیر  های برگزیدهکتاب
 
 

  آثار برگزیده 
 ترجمه –داستان 

 کیوان عبیدی. مترجم ی آنها یک گربه دیدندهمهونزل، برندن، نویسنده و تصویرگر.  -1
 ب(–ص. )الف 34. 1396، طوطی فاطمی، کتابیراستار مژگان کلهر. تهران: و ؛آشتیانی     

 
 تصویر

 فاطمی، . تهران: غزاله بیگدلو. تصویرگر های سفیدچتری با پروانهزاده، فرهاد. حسن -2
 ج( –. )ب 1396، کتاب طوطی     

 
 نشر الکترونیکی 

 نوین . تهران: اعظم حبیبیگوینده  جلدی مدرسۀ نابودکنندگان اژدها. 20مجموعۀ   -3
 . 1396، کتاب گویا     

 
 
   ی تقدیرشایستهآثار 

 تألیف –داستان 
 . تصویرگر غزاله بیگدلو. تهران: فاطمی، های سفیدچتری با پروانه. زاده، فرهادحسن -4

 ج( –. )ب 1396کتاب طوطی،      
 . تهران: کانون پرورش فکری از این طرف نگاه کن، نویسنده و تصویرگر. خدایی، علی -5

 ص. )ب( 40. 1395کودکان و نوجوانان،      
 

 ترجمه  –داستان 
 ص. )د( 335. 1395بان، . تهران: ایرانشهال انتظاریان. مترجم بند بازانآلموند، دیوید.  -6
 ؛ ویراستار فروغ منصورقناعی. مترجم دختری که ماه را نوشیدریگن. بارنهیل، کلی -7

 د( –ص. )ج  296. 1395حسینی. تهران: پرتقال، فاطمه فدایی    
 ؛ ویراستار مژگان سحر ترهنده؛ مترجم کامیال انیگمان. تصویرگر سفر سالیناس، ورونیکا. -8

 ب( –ص. )الف  36. 1396کلهر. تهران: فاطمی، کتاب طوطی،      



 ؛ ویراستار فریبا نباتی. تهران: آشتیانیکیوان عبیدی. مترجم ما یک نفرکروسان، سارا.  -9
 د( –ص. )ج  500. 1396پیدایش،      
 ؛ ویراستار آتوسا صالحی. تهران: آشتیانیکیوان عبیدی. مترجم بستبنالنگ، ارین جید.  -10

 د( –ص. )ج  300. 1396افق،       
 . 1396. تهران: چشمه، ونوشه، آشتیانیکیوان عبیدی. مترجم بخشندهلوری، لوییس.  -11

 ه( –ص. )د  191      
 .  1396. تهران: چشمه، ونوشه، آشتیانیکیوان عبیدی. مترجم پسرلوری، لوییس.  -12

 ه( –ص. )د  394      
 ، ویراستار فریبا دیندار. تهران: آشتیانیکیوان عبیدی. مترجم رسانپیاملوری، لوییس.  -13

 ه( –ص. )د  183. 1396چشمه، ونوشه،       
 ؛ ویراستار فرمهر آشتیانیکیوان عبیدی. مترجم هادرجستجوی آبیلوری، لوییس.  -14

 ه( –صد. )د  394. 1396منجزی. تهران: چشمه، ونوشه،        
 رضایی.؛ ویراستار حسین شیخسحر ترهنده. تصویرگر راجر ملو؛ مترجم رپ  ون، چاو.  -15

 ص. )ب( 44. 1396تهران: فاطمی، کتاب طوطی،        
 ؛ ویراستار محمدهادی عطیه الحسینی. مترجم اقیانوسی در ذهن وندرپول، کلر. -16

 ه( –ص. )د  292. 1396پیشه. تهران: پرتقال، قوی       
 

 تصویر
 . تهران: فاطمی، کتاب حمیده خسرویان. تصویرگر ازدواج با خورشید اکبرپور، احمد. -17

 ج( –ص. )ب  32. 1396طوطی،       
 . تهران: فاطمی، محبوبه یزدانی. تصویرگر عید امسال نه مثل هر سالفیاضی، مریم.  -18
 .1396طوطی،        
 

 شعر
 . تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستاربود؟ کی بود؟ االغی بود کی. نژاد، افسانهشعبان -19

 ب( –ص. )کی بود؟ کی بود؟(. )الف  16. 1395تو، شناس. تهران: لوپهشراره وظیفه      
 . تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار ی بودخرگوشبود؟ کی بود؟  کی. نژاد، افسانهشعبان -20

 ب( –ص. )کی بود؟ کی بود؟(. )الف  16. 1395تو، شناس. تهران: لوپهشراره وظیفه      
 . تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار بودخروسی بود؟ کی بود؟  کی. نژاد، افسانهشعبان -21

 ب( –؟ کی بود؟(. )الف ص. )کی بود 16. 1395تو، شناس. تهران: لوپهشراره وظیفه      
 . تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار روباهی بودبود؟ کی بود؟  کی. نژاد، افسانهشعبان -22

 ب( –ص. )کی بود؟ کی بود؟(. )الف  16. 1395تو، شناس. تهران: لوپهشراره وظیفه      
 . تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار زنبوری بودبود؟ کی بود؟  کی. نژاد، افسانهشعبان -23

 ب( –ص. )کی بود؟ کی بود؟(. )الف  16. 1395تو، شناس. تهران: لوپهشراره وظیفه      



 . تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار الغی بودکبود؟ کی بود؟  کی. نژاد، افسانهشعبان -24
 ب( –ص. )کی بود؟ کی بود؟(. )الف  16. 1395تو، شناس. تهران: لوپهشراره وظیفه      

 . تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار ی بوداگربهبود؟ کی بود؟  کی. نژاد، افسانهشعبان -25
 ب( –ص. )کی بود؟ کی بود؟(. )الف  16. 1395تو، شناس. تهران: لوپهشراره وظیفه      

 . تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار ی بودگوزنبود؟ کی بود؟  کی. نژاد، افسانهشعبان -26
 ب( –ص. )کی بود؟ کی بود؟(. )الف  16. 1395تو، شناس. تهران: لوپهشراره وظیفه      

 . تصویرگر سمانه قاسمی؛ ویراستار بود پاییهشتبود؟ کی بود؟  کی. نژاد، افسانهشعبان -27
 ب( –ص. )کی بود؟ کی بود؟(. )الف  16. 1395تو، شناس. تهران: لوپهشراره وظیفه      

 

 علوم تجربی
 . تصویرگر های بزرگاگر ... نگاهی متفاوت به عددها و اندازهاسمیت، دیویدجی.  -28

 ، ویراستار عاطفه سلیانی. تهران: فاطمی، کتاب طوطی، فروغ فرجوداستیو آدامز؛ مترجم        
 ص. )ج( 44. 1396       

 سه، دو، یک ... پرتاب: سفری هیجان انگیز از زمین . رضایی، محمدرضا؛ سیروسبرزو،  -29
 . تصویرساز الهام محجوب؛ ویراستار متن افسانه حجتی طباطبایی؛ ویراستار علمی به فضا       
 ه( –ص. )د  72. 1395جبلی. تهران: طالیی، علیرضا باقری      

 . تصویرگر کوانچای موریا؛ مترجم دمدایناسورها از سر تا ردریک، استیسی.  -30
 ج( –ص. )ب  36. 1396. تهران: فاطمی، کتاب طوطی، فروغ فرجود       

 
 دانش اجتماعی و زندگینامه

 . 1395پور. تهران: پرتقال، . شبنم حیدریآیند؟ها از کجا میبچهبلکال، سوفی.  -31
 ص. )ب( 36      

 . تصویرگر شون داستان واقعی امانوئل افوسو یبو!رویای امانوئل: آن. تامپسون، لوری -32
 ج( -ص. )ب  40. 1395. تهران: پرتقال، پورشبنم حیدریکوئالز؛ مترجم       

 . فرمهر منجزی. تصویرگر جو بلوم؛ مترجم های پرندهموریس و کتابجویس، ویلیام.  -33
 ج( –ص. )ب  52. 1395تهران: پرتقال،        

 
 یهنر، بازی و سرگرم

 . عکاس اعظم الریجانی؛ ویراستار شهرام شفیعی. تهران:زنگ آشپزی .اسالمی، اعظم -34
 ص. 80. 1395طالیی،       

 . 1395. تصویرگر رامین غالمی. تهران: شهر قلم، بازهای چوب. پورطاهریان، معصومه -35
 ص. )بازی با ابزارهای ساده( 72      

 . پورشبنم حیدری. تصویرگر مری گرندپری؛ مترجم هاصدای رنگرزنستاک، بارب.  -36
 ص. 36. 1395تهران: پرتقال،        



 (کلیاتمرجع )
 . تصویرگر اکبر افشار؛ ویراستار متن افسانه حجتی هامهرهبی .الدینی، محمدکرام -37

 زوارئی. تهران: طالیی، جبلی، فاطمه حسینیطباطبایی؛ ویراستاران علمی علیرضا باقری      
 د( –های جانوران ایران و جهان(. )ج ص. )دانستنی 64. 1395      

 . تصویرگر اکبر افشار؛ ویراستار متن افسانه حجتی ناپرندگ .الدینی، محمدکرام -38
 زوارئی. تهران: طالیی، جبلی، فاطمه حسینیطباطبایی؛ ویراستاران علمی علیرضا باقری       
 د( –های جانوران ایران و جهان(. )ج ص. )دانستنی 64. 1395       

 . تصویرگر اکبر افشار؛ ویراستار متن افسانه حجتی پستانداران .الدینی، محمدکرام -39
 زوارئی. تهران: طالیی، جبلی، فاطمه حسینیطباطبایی؛ ویراستاران علمی علیرضا باقری       
 د( –های جانوران ایران و جهان(. )ج نیص. )دانست 64. 1395       

 . تصویرگر اکبر افشار؛ ویراستار متن افسانه حجتی خزندگان .الدینی، محمدکرام -40
 زوارئی. تهران: طالیی، جبلی، فاطمه حسینیطباطبایی؛ ویراستاران علمی علیرضا باقری       
 د( –های جانوران ایران و جهان(. )ج ص. )دانستنی 64. 1395       

 . تصویرگر اکبر افشار؛ ویراستار متن افسانه حجتی دوزیستان .الدینی، محمدکرام -41
 زوارئی. تهران: طالیی، جبلی، فاطمه حسینیطباطبایی؛ ویراستاران علمی علیرضا باقری      
 د( – های جانوران ایران و جهان(. )جص. )دانستنی 64. 1395      

 . تصویرگر اکبر افشار؛ ویراستار متن افسانه حجتی طباطبایی؛ هایهام .الدینی، محمدکرام -42
 . 1395زوارئی. تهران: طالیی، جبلی، فاطمه حسینیویراستاران علمی علیرضا باقری       
 د(   –های جانوران ایران و جهان(. )ج ص. )دانستنی 64      

 اند.در بخش علوم نیز شایستۀ تقدیر شناخته شده*  عناوین بخش کلیات 

 
 نشر الکترونیکی

 )برگردان اثری از والت دیزنی(. مدیر تولید ارشیا صادقین؛ کارگردان شیوا  تینکربل -43
 نژاد. شعبانی؛ گویندگان ساناز غالمی، شیوا شعبانی، تینا هاشمی؛ مترجم المیرا کاس      
 ]کتاب گویا[. 1395، دوزپینهتهران:       

 . نویسنده کتایون واحدی براساس داستانی از احمد اکبرپور؛ قارقاری نامه را باز نکن! -44
 میبدی؛  رشیدزاده مدیر تولید خشایار محبی؛ تهیه کنندگان خشایار محبی، پوریا حسین      
 ]اپلیکیشن[. 1396، ااستودیو بازی سازی یوزپمدیر دوبالژ محمدرضا علیمردانی. تهران:       


