
 
 1397 تقدیر شایستۀ و برگزیده هایکتاب

 

 برگزیده آثار 

 تألیف - داستان

 تصویرگر. های رنگجزیره یملکه با بزرگ جادوگر گفتگوی .جمشید خانیان،  -

 (د – ج. )ص158 ،1397 افق،: تهران. کلهر مژگان ویراستار زاده؛رحیمی پژمان

 عشق درآمد، اشتغال، و ،کار هادوچرخه نقاشی، گرا،واقع هایداستان: کلیدواژگان

 (داستان) دوچرخه ،نوجوانان های داستان ،مرگ افسردگی، مادرانه،

 

 ترجمه - داستان

 ویراستار مقدس؛ الهام مترجم شرر؛ کاترین تصویرگر. رزا و ریگو. لورنتس پاولی، -

 (ج – ب. )ص 128. 1397 بان،ایران: تهران. موالیی رامین

 داستان فلسفی، هایداستان سوییسی، هایداستان تخیلی، هایداستان: کلیدواژگان

 برن وحش باغ ایرانی، پلنگ زندگی، های

 

 ویراستار کتال؛ نگین مترجم زولیوس؛ میریام تصویرگر. باش مراقبم. لورنتس پاولی،

 (ب – الف. )ص 32. 1396 میچکا، مبتکران،: تهران. طهرانی سبحانی حسام

 خیال والدین، رفتار مراقبت، سوییسی، هایداستان تخیلی، هایداستان: کلیدواژگان

 پرواز پردازی،

 



 چشمه،: تهران. هیرمندی رضی مترجم بلوك؛ سرژ تصویرگر. دشمن. دیوید کالی، -

 (د – ج. )ص 6٠. 1397

 دشمن سربازان، ، صلح جنگ، سوئیسی، هایداستان تخیلی، هایداستان :کلیدواژگان

 راهنما دفترچه خشونت، سنگرها، اسلحه، ،

 شعر

 ایران، فنی: تهران. سیاح سالومه تصویرگر .شاپ کافی در گوزن. مریم اسالمی، 

 (ه – د. )ص 24. 1397 نردبان، هایکتاب

 پالستیک باران، ها، درخت پرندگان، حیوانات، زیست، محیط :کلیدواژگان

 

 خائفی نوشین تصویرگر. اندصبحانه سفره پای هاپرنده کنید احتیاط. حسین الیی،تو

. 1396 آبی، یپرنده های کتاب فرهنگی، و علمی انتشارات شرکت: تهران. اشکذری

 (ه – د. )ص 52

 آسمان آواز، پرندگان، سپید، شعر فارسی، شعر: کلیدواژگان

 

 تصویر

 فاطمی،: تهران. کلهر مژگان ویراستار دالوند؛ رضا تصویرگر. خال تک. پیام ابراهیمی،

 (ب. )ص32. 1397 طوطی، کتاب

 قهرمان، خانواده، ورزشکاران، تعصب، ورزش، واقعگرا، های داستان :کلیدواژگان

 کار، فردی های تفاوت

 

. 1397 میرکا، هایمیرماه،کتاب: تهران. حدادی هدا تصویرگر .بهار هابچه. نیمایوشیج

 (الف. )ص28

 درخت ها،گل زیست، محیط زندگی، طبیعت، زمستان، بهار، فارسی، شعر: کلیدواژگان

 برف ها،



 

 تجربی  علوم

 قربانی سارا مترجم اوسید؛ کلسی تصویرگر. کیه؟ مال پی پی این. پی دارین الند، 

 طوطی، هایکتاب فاطمی،: تهران. فاطمی انتشارات ویراستاری واحد ویراستار برزی؛

 (ب – الف. )ص 32. 1397

 پرندگان، پستانداران، رفتار، و عادات ها، حیوان حیوانات، هایداستان: کلیدواژگان

 جغدها بامبو، پانداها، ها، روباه تغذیه،

 

 زندگینامه و اجتماعی دانش

 مترجم .بسازم دیگر من یک توانممی. تصویرگر و نویسنده شینوسکه، تاکه، یوشی 

 36. 1397 فندق، هایکتاب افق،: تهران. صالحی آتوسا ویراستار هیرمندی؛ رضی

 (ج) .(2 کوچک؛ فیلسوف. )ص

 خودآگاهی ها، روبوت فردیت، فلسفه، و کودکان کودکان، در خودشناسی: کلیدواژگان

 

 خردسال

 کتاب ،فاطمی. پشتالک ساالد با زرافه خوراک. تصویرگر و نویسنده رضا، دالوند،

 (سال 4-2. )ص 34. 1397 طوطی،

 ماکارونی خالقیت، تشویق، تغذیه، کودکان،: کلیدواژگان

 

 الکترونیکی نشر

. صمصامی امیرمحمد راوی سبحانی؛ لیال مترجم [.گویا کتاب] سایر تام. مارك تواین،

 (د – ج(. )صوتی فایل. )1397 آوا، ماه: تهران



 ماجراجویانه، هاینداستا آمریکایی، هایداستان کالسیک، ادبیات: کلیدواژگان

 سی میسی رودخانه پسران، پردازی،خیال ،(ستانیدا شخصیت)فین هاکلبری میسوری،

 طنزآمیز هایداستان پی،

 

 امیرمحمد راوی سبحانی؛ لیال  مترجم  [.گویا کتاب]کاپرفیلد دیوید. چارلز دیکنز،

 (د – ج(. )صوتی فایل. )1397. آوا ماه:  تهران. صمصامی

 پسران، اجتماعی، طبقات فقر، انگلیسی، هایداستان کالسیک، ادبیات: کلیدواژگان

 داستانی خودسرگذشتنامه ناتنی، پدران کار، کودکان جوان، مردان یتیمان، انگلستان،

 

 تقدیر شایسته 

 تالیف - داستان

 فاطمی،: تهران. کلهر مژگان ویراستار دالوند؛ رضا تصویرگر. خال تک. پیام ابرهیمی،

 (ب – الف. )ص 32. 1397 طوطی،های کتاب

 فردی، هایتفاوت ورزشکاران، تعصب، ورزش، واقعگرا، هایداستان: کلیدواژگان

 ، خانوادهقهرمان

 

 ویراستار مقدم؛محمودی مریم تصویرگر. تشتکی شنل یشاهزاده. مهدی رجبی،

 ها؛گوالخ و بردیا(. )ج. )ص 16٠. 1397 فندق، هایافق،کتاب: تهران. صالحی آتوسا

1) 

 

 آتوسا ویراستار مقدم؛ محمودی مریم تصویرگر. اینقره چشم پیشگوی. مهدی رجبی،

 (2 ها؛گوالخ و بردیا(. )ج. )ص 192. 1397  فندق، هایکتاب افق،: تهران. صالحی

 



 آتوسا ویراستار مقدم؛محمودی مریم تصویرگر. خوارکلمه هیوالی. مهدی رجبی،

 (3 ها؛گوالخ و بردیا(. )ج. )ص 253. 1397 فندق، هایکتاب افق،: تهران. صالحی

 ،(داستانی شخصیت)هاگوالخ زبان، لکنت ترس، تخیلی، هایداستان: کلیدواژگان

 ، سفر در زمانآسانسورها مطالعه،

 

 شعر 

 (ه – د. )ص 48. 1397 پیدایش،: تهران . ...را شرط برد تو دل. فاطمه ساالروند،

 امید عشق، دعا، تنهایی، بهار، فارسی، شعر: کلیدواژگان

 

 تصویر

: تهران صفاخو؛ نوشین تصویرگر. رنگ هفت اسب، هفت. محمدهادی محمدی،

 (ج(. )بخوان من با. )ص32. 1396 کودکان، ادبیات تاریخ پژوهشی موسسه

 هارنگ ها،اسب نگری، مثبت معلولیت، پردازی،خیال تخیلی، هایداستان: کلیدواژگان

 

 حیدرپناه؛ مجتبی تصویرگر. بودم داوینچی ی خانه هم که زمانی. محمدرضا مرزوقی،

(. 1ها؛ نقاش محل بچه. )ص143. 1397 هوپا،: تهران. امینی نوش نسرین ویراستار

 (د -ج)

 لبخند سرگذشتنامه، نوجوانان، موسیقی، سازی،مجسمه نقاشی، ها،نامه: کلیدواژگان

 رنسانس هنر، تاریخ ،(،تابلو)ژوکوند

 

 مجتبی تصویرگر. بودم آنژ میکل یهمسایه که زمانی. محمدرضا مرزوقی، 

 محل بچه. )ص139. 1397 هوپا،: تهران. امینی نوش نسرین ویراستار حیدرپناه؛

 (د -ج(. )2ها؛ نقاش



 رنسانس، هنر، تاریخ سرگذشتنامه، نوجوانان، کلیساها، نقاشی، ها،نامه: کلیدواژگان

 (واتیکان کلیسای) سیستین نمازخانه سازی،مجسمه آنژ، میکل نقاشان،

 

 حیدرپناه؛ مجتبی تصویرگر. بودم ونگوگ سفر هم که زمانی. محمدرضا مرزوقی،

(. 3ها؛ نقاش محل بچه. )ص164. 1397 هوپا،: تهران. امینی نوش نسرین ویراستار

 (د -ج)

 ونسان، گوگ، وان هنر، تاریخ ها،مادربزرگ نوجوانان، نقاشی، ها،نامه: کلیدواژگان

 امپرسیونیسم کامیل، پیسارو، هلندی، نقاش فرانسوی، نقاش پل، گوگن،

 

 حیدرپناه؛ مجتبی تصویرگر. بودم پیکاسو سنگر هم که زمانی. محمدرضا مرزوقی،

(. 4ها؛ نقاش محل بچه. )ص163. 1397 هوپا،: تهران. امینی نوش نسرین ویراستار

 (د -ج)

 پیکاسو، سرگذشتنامه، هنر، تاریخ جنگ،کوبیسم، اسپانیایی، نقاشان نقاشی،: کلیدواژگان

 فرانسیسکو فرانکو، پابلو،

 

 فخارزواره؛ مجید تصویرگر .پرنده هایزرافه و باشی کبوتر.مسعود یاری،ملک

 نردبان، هایکتاب ایران، فنی انتشارات شرکت: تهران. شیرگیری مانلی ویراستار

 (د(. )272 زیست؛ محیط حفظ سبز؛ نردبان. )ص25. 1397

 آلودگی، زیست، محیط حفاظت حیوانات، هایداستان تخیلی، هایداستان: کلیدواژگان

 نور ها،آالینده جغدها، ها، کالغ کبوترها، عطاری، ها،حیوان ها،بیماری درمان،

 

 (کلیات) مرجع



 محیط یدانشنامه. شکوه نصراهلل، حاجی بهرام؛ کیابی، زادهحسن هنریک؛ مجنونیان،

 نوجوانان، و کودکان فکری پرورش کانون: تهران. حریری شیوا ویراستار. 1.ج زیست؛

 (ه. )ص 223. 1397

 محیطی، زیست علوم زیست، محیط ها،نامه واژه و هاالمعارف دایره: کلیدواژگان

 عمومی اطالعات

 

 زندگینامه و اجتماعی دانش

 

 شهرام ویراستار رجبی؛ مریم تصویرگر. زعفران سرزمین در نیلی. مهدی رجبی،

 زعفرانی، هایزعفرانی،کتاب: تهران. نورآقایی آرش گردشگری مشاور زاده؛ رجب

 (د –ج( . )2نیلی؛ های نامه. )ص 48. 1396

 سفرها، شناسی،ایران ها،نامه ماجراجویانه، هایداستان تخیلی، هایداستان: کلیدواژگان

 محیط سانان،گربه ،(استان)خراسان ها،قنات اجتماعی، هایداستان سیاحت، و سیر

 تاریخی، بناهای تاریخی، آثار زعفران، نیشابور، جام، تربت حیدریه، تربت زیست،

 گردشگری های جاذبه

 

-رجب شهرام ویراستار رجبی؛ مریم تصویرگر. سوخته شهر در نیلی. مهدی رجبی،

. 1396 زعفرانی، هایکتاب زعفران،: تهران. نورآقایی آرش گردشگری مشاور زاده؛

 (د – ج(. )1 نیلی؛ های نامه. )ص 48

 شناسی، ایران ها،نامه ماجراجویانه، هایداستان اجتماعی، هایداستان: کلیدواژگان

 شهر تاریخی، شهرهای گواتر، خلیج ،(استان) بلوچستان و سیستان

 هایداستان تاریخی، آثار دستی، صنایع بمپور، ها،قلعه چابهار، ،(شهرباستانی)سوخته

 بلوچی هایقصه و هاافسانه تخیلی،

 



 زاده؛¬رجب شهرام ویراستار رجبی؛ مریم تصویرگر. گنج قلعه در نیلی. مهدی رجبی،

 5٠. 1396 زعفرانی، هایکتاب زعفران،: تهران. نورآقایی آرش گردشگری مشاور

 (د –ج( . )3 نیلی؛ هاینامه. )ص

-یزد شناسی، ایران ها،نامه ماجراجویانه، هایداستان تخیلی، هایداستان: کلیدواژگان

 بناهای زیست، محیط سانان،گربه سیاحت، و سیر ،(استان)کرمان ،(استان)

 ارگ بم، دستی، صنایع خان، گنجعلی حمام سیرجان، آباد، دولت باغ تاریخی،کویرها،

 زارچ قنات اسکندر، زندان جیرفت، بم،

 

 سرگرمی و بازی هنر

 کلود هایازنقاشی الهام با کودکان برای کتابی: کجاست؟ قورباغه. ژرالدین الشنر،

 و علمی انتشارات شرکت: تهران. مشایخ هایده مترجم جیرل، استفان تصویرگر .مونه

 هنرمندی از الهام با کوچک کتابی. )ص 3٠. 1396 آبی، یپرنده هایکتاب فرهنگی،

 (ج(. )7 بزرگ؛

 نیلوفر برکه، مونه، هنر،کلود ها، قورباغه کلود، مونه، تخیلی، هایداستان: کلیدواژگان

 امپرسیونیسم و قورباغه آبی،

 

. مصر هنر از الهام با کودکان برای کتابی :کوچولو آبی اسب هیپو؛. ژرالدین الشنر،

 فرهنگی، و علمی انتشارات شرکت: تهران. مشایخ هایده مترجم کالوس؛ آنیا تصویرگر

 بزرگ؛ هنرمندی از الهام با کوچک کتابی. )ص 24. 1396 آبی، یپرنده هایکتاب

 (ج – ب(. )1

 اهرام، هنر، تاریخی، آثار مصر، ،(باستانی شهر)هیپو تخیلی، هایداستان: کلیدواژگان

 مقبره نیل، رود لوور، موزه آبی، اسب

 



. پیکاسو نقاشی از الهام با کودکان برای کتابی:نوازنده سه. ورونیک ماسنو،

 و علمی انتشارات شرکت. تهران. بیدهندی هدایتی زهره مترجم اییه؛ ونسا تصویرگر

 هنرمندی از الهام با کوچک کتابی. )ص 23. 1396 آبی، پرنده هایکتاب فرهنگی،

 (ج(. )2 بزرگ؛

 آواز نمایش، صلح، پیکاسو، تخیلی، هایداستان داستان، دانان،موسیقی کلیدواژگان،

 

 ویراستار مقیسه؛ مهدی مترجم پیلورژه؛ برونو تصویرگر  .بزرگ موج. ورونیک ماسنو،

 یپرنده هایکتاب فرهنگی، و علمی انتشارات شرکت: تهران. بیدهندی هدایتی زهره

 (ج – ب(. )4 بزرگ؛ هنرمندی از الهام با کوچک کتابی. )ص 3٠. 1396 آبی،

 ماهیگیری، اژدها، ژاپن،دریا، هنر هوکوسای، کاتوشیکا، تخیلی، هایداستان: کلیدواژگان

 باسمه چاپ نوبوری، کوئی

 

 تجربی علوم

 کاوه مترجمان اسمیت؛ جیم الکستون؛ دانیل: تصویرگران. تکامل. دانیل الکستون،

 فرید زبانی ویراستار رضایی؛ شیخ حسین علمی ویراستار رنجبر؛ طاهره اللهی، فیض

 (د. )ص 56. 1397 طوطی، هایکتاب فاطمی،: تهران. آبادی مصلح مصلحی

 جهش ژن، طبیعی، انتخاب ها،گونه ها،سنگواره ،(شناسیزیست) تکامل: کلیدواژگان

 چارلز داروین، شناسی، بوم تکامل، ،(شناسیزیست)

 

 خردسال

 شرکت: تهران متقی، مهدیه مترجم. هانا شب. تصویرگر و نویسنده کوماکو، ساکائی،

 (سال 4-2. )ص 34. 1396 آبی، پرنده هایکتاب فرهنگی، علمی انتشارات

 ترس استقالل، شب،آزادی، خواب،: کلیدواژگان

 



 الکترونیکی نشر

 راوی برزگر؛ مسیحا مترجم [.گویا کتاب] فردی نام به برگی افتادن. لئو بوسکالیا،

 (ج(. )صوتی. )1397گویا، کتاب نوین: تهران. تهرانی امینی مرجان

 هایداستان سوگمندی، اندوه، زندگی، دوستی، آرامش، ادراك، مرگ،: کلیدواژگان

 شناختی روان

 

 آهنگساز پاکدل؛ مهدی راوی [.گویا کتاب] مجید هایقصه. هوشنگ کرمانی، مرادی

 (ه – د(. )فشرده لوح 3. )1397گویا، کتاب نوین: تهران. زارع مهدی

 آرزوها ها،مادربزرگ آموزگاران، روستا، ها،مدرسه: کلیدواژگان


