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2تالیف/ شعرهنر آبیآیلین شامی-نرگس باقریقصه های کودکی14

2تالیف/ داستان هنر آبیبهرام شامیمی خواست مادرش را خوشحال کند26

2ترجمه/ داستان هنر آبیبرایت مولریک حلزون کوچولو37

2تالیف/ داستان هنر آبیبهرام شامیمی خواست یک هفته کار کند48

293تالیف/ داستان خط خطیاحسان یغماییخانم پنگوئن و آقای کانگورو519

2تالیف/ داستان عروج اندیشهسید علی پور حسینی(ماهی و زندان بان  ) 1قصه های حیوانات قرآنی 659

2تالیف/ داستان عروج اندیشهسید علی پور حسینی(اسماعیل و طاووس ) 2قصه های حیوانات قرآنی 760

2تالیف/ داستان عروج اندیشهسید علی پور حسینی(قورباغه های بال )  3قصه های حیوانات قرآنی861

2تالیف/ داستان عروج اندیشهسید علی پور حسینی(مگس دانا ) 4قصه های حیوانات قرآنی 962

2تالیف/ داستان عروج اندیشهسید علی پور حسینی(گرگ بی گناه  )  5قصه های حیوانات قرآنی1063

2تالیف/ داستان عروج اندیشهسید علی پور حسینی(پروانه ها و خواب کوه  )  6قصه های حیوانات قرآنی1164

2تالیف/ داستان عروج اندیشهسید علی پور حسینی(پرسیاه و کالغ شجاع  )  7قصه های حیوانات قرآنی1265

2تالیف/ داستان عروج اندیشهسید علی پور حسینی(شتر زیباترین حیوان) 8قصه های حیوانات قرآنی 1366

2تالیف/ داستان عروج اندیشهسید علی پور حسینی(اسب پیشانی سفید  )  9قصه های حیوانات قرآنی1467

2تالیف/ داستان عروج اندیشهسید علی پور حسینی(هدهد و شنیده هایش )  10قصه های حیوانات قرآنی1568

2تالیف/ داستان عروج اندیشهسید علی پور حسینی(عصایی که مار شد) 11قصه های حیوانات قرآنی 1669

1تالیف/ داستان،شعر نشر طالییمهری ماهوتی جلدی چه مهربان است خدا10مجموعه 17173

1تالیف/ داستان نشر طالییبهروز رضایی جلدی قصه های خدا12مجموعه 18174

1ترجمه/ داستان ذکرشیو کومار(کلیله و دمنه )قصه های شیرین و دلنشین19228

2تالیف/ داستان قدیانیغالمرضا حیدری ابهریپیامبر قصه می گوید 20348

2تالیف/ داستان قدیانی...سرور کتبی ، فریبا کلهروقصه تصویری کتابهای نارنجی21349366

2تالیف/ داستان قدیانیسید حسین میر کاظمی افسانه دیگر22شازده ی دریای خزر و 22362

2تالیف/ داستان طنز به نشرمینو همدانی زادهچه می گفتی ، چه کار می کردی ؟23439

2تالیف/ داستان به نشرفروزنده خداجوبچه های سرزمین گربه24440

2تالیف/ داستان به نشرمنصوره صابریاین پر سفید مال کیه؟25442

2تالیف/ شعر چرخ فلکشهره وکیلیآرزوهای رنگی26463

2تالیف/ داستان چرخ فلکمحمد رفیع ضیاییحکایت زبان بسته ها27465

2تالیف/ داستان چرخ فلکمحمد رفیع ضیاییقصه های کله گنجشکی28466

2تالیف/ دعا چرخ فلکسید سعید هاشمیدعاهای قبل از خواب29469

1تالیف/ داستان افقالهام مزارعیمامان کله دود کشی30502

1تالیف/ داستان افقناصر یوسفیمحله شکر خانم31539

1تالیف/ داستان افقسیدنوید سید علی اکبرپریزادان درخت سیب32541

تالیف          کودک/ فهرست کتابهای  داستان 
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1تالیف/ داستان افقفاطمه فروتنمن نگهبان جن خانه هستم33542

1تالیف/ داستان افقالهام مزارعیدختر کوچولو فرمانده سپاه34543

2تالیف/ داستان نسل نو اندیشفروغ علی شاهرودیخودت را بکش باال35591

1تالیف/ داستان نیستانسید علی شجاعیاحتیاط خطر حمله موش ها و دیگران36595

2تالیف/ داستان منظومه خردعلی اصغر سید آبادیمامان بزی پشت در است  (1)قصه های بز زنگوله پا 37614

2تالیف/ داستان منظومه خردعلی اصغر سید آبادیخانه ی خاله پیر زن دور نیست (2)قصه های بز زنگوله پا 38615

2تالیف/ داستان منظومه خردعلی اصغر سید آبادیامشب بزغاله ها خوابشان نمی آید (3)قصه های بز زنگوله پا 39616

1تالیف/ داستان نگارینهفریبا کلهرزبانکوچکی که حرفهای خوب میزد40632

2تالیف/ داستان نگارینهمنصور جام شیرخوابش نمی بره41633

1تالیف/ داستان نگارینهفریبا کلهرهمان کفش دوزک همیشگی42634

1تالیف/ داستان نگارینهفریبا کلهرگردنبندی که قشنگ بود43635

1تالیف/ داستان نگارینهفریبا کلهرتو بغل کی بپرم44636

2تالیف/ داستان نگارینهمنصور جام شیرسگ مزرعه45637

292تالیف/ داستان دانش نگارسارا خادمیعکس یادگاری46649

293تالیف/ داستان دانش نگارمحمدرضا یوسفیپهلوان آینه ها47663

292تالیف/ داستان دانش نگارمحمدرضا یوسفیحسنی و هفت سین سرخ48678

292تالیف/ داستان،آموزشی آموختهدکتر رضا علی نوروزی 1داستانهای فکری برای کودکان ایرانی 49723

292تالیف/ داستان،آموزشی آموختهدکتر رضا علی نوروزی2داستانهای فکری برای کودکان ایرانی 50724

292تالیف/ داستان،آموزشی آموختهدکتر رضا علی نوروزی3داستانهای فکری برای کودکان ایرانی 51725

293تالیف/ داستان،آموزشی آموختهدکتر رضا علی نوروزی4داستانهای فکری برای کودکان ایرانی 52726

293تالیف/ داستان،آموزشی آموختهدکتر رضا علی نوروزی5داستانهای فکری برای کودکان ایرانی 53727

293تالیف/ داستان،آموزشی آموختهدکتر رضا علی نوروزی6داستانهای فکری برای کودکان ایرانی 54728

292تالیف/ داستان،آموزشی آموختهدکتر رضا علی نوروزی7داستانهای فکری برای کودکان ایرانی 55729

292تالیف/ داستان،آموزشی آموختهدکتر رضا علی نوروزی8داستانهای فکری برای کودکان ایرانی 56730

293تالیف/ داستان،آموزشی آموختهدکتر رضا علی نوروزی9داستانهای فکری برای کودکان ایرانی 57731

293تالیف/ داستان،آموزشی آموختهدکتر رضا علی نوروزی10داستانهای فکری برای کودکان ایرانی 58731/1

293تالیف/ داستان اندیشه و فرهنگ جاویدانمقداد حکیمیسرنوشت آهن ( 1)سری بچه های سالم 59734

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریسوسن طاقدیسدختری دارم شاه نداره60748

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریحمیده زاهد شکرآبیسیاه کوچولو ، سفید کوچولو61769

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریملک شامران (یوسف  )کامبیز همه با هم 62792

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمرجان فوالدوندژینژانبر مرغ نوروزی63795

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریپیر دلیآدم کوچولوی گرسنه64797

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریرضا موزونییخی که عاشق خورشید شد65798

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریاحمدرضا احمدیدر این خانه برای همیشه ماندم66799

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریاحمدرضا احمدیمزرعه گل های آفتابگردان67800

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمحمدرضا شمسقصه های سر و ته68801
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292تالیف/ کاردستی کانون پرورش فکریعلی خداییچی چی ، قاشق و قیچی69807

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمژگان کلهرماهی گیر و بهار70809

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمرجان فوالدوندرستم و اسفندیار71822

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریآتوسا صالحیسیاوش72823

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمینو کریم زادهرویای گرد آفرید73824

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکری(شاهد  )جعفر ابراهیمی داستان رستم و سهراب74825

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمصطفی رحماندوستزال و رودابه75826

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریافسانه شعبان نژادرستم و اکوان دیو76827

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمصطفی رحماندوستزال و سیمرغ77828

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریسوسن طاقدیسبیژن و منیژه78829

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریزهره پریرخهفت خوان و هفت  رزم79830

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریسوسن طاقدیسبازی اهریمن80831

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمحمود پوروهابخوان هشتم81832

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریاسداهلل شعبانیداستان فرود82833

293تالیف/ شعر کانون پرورش فکریفریدون سراجشب تاریک83845

293تالیف/ شعر کانون پرورش فکریمنیره هاشمیچشمه خانم84848

293تالیف/ شعر کانون پرورش فکریآناهیتا تیموریانسارای مهربان85849

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمرضیه طلوع اصل(رنگین کمان چند رنگه  )هزار پا و هزار کار 86850

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریسوسن طاقدیسلی لی زی ، بیا بازی87852

293ترجمه/ داستان کانون پرورش فکریکلر ژوبرتوای نه88853

293تالیف/ آموزشی کانون پرورش فکریپریسا یاورزاده(من کمکت می کنم)مجموعه کتاب های مرغک 89854

293تالیف/ شعر کانون پرورش فکریبابک نیک طلبخواهرم پرنده شد90855

293تالیف/ داستان  ،نقاشی کانون پرورش فکریناهید عسگریدایره (اسم من  )مجموعه کتاب های مرغک 91857

293تالیف/ داستان  ،نقاشی کانون پرورش فکریناهید عسگریمثلث (اسم من  )مجموعه کتاب های مرغک 92858

293تالیف/ داستان  ،نقاشی کانون پرورش فکریناهید عسگریمربع (اسم من  )مجموعه کتاب های مرغک 93859

293تالیف/ داستان  کانون پرورش فکریفرهاد حسن زادهسرما نخوری کوتی کوتی 94860

293تالیف/ داستان  کانون پرورش فکریفرهاد حسن زادهدنیا را بلرزان کوتی کوتی95861

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریکلر ژوبرت(آینه  )مجموعه داستانهای پپوچی96863

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریکلر ژوبرت(آش بلوط  )مجموعه داستانهای پپوچی97864

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریکلر ژوبرت(غصه پپوچی  )مجموعه داستانهای پپوچی98865

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریکلر ژوبرت(درخت شکالت )مجموعه داستانهای پپوچی99866

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریکلر ژوبرت(یک عالم مداد رنگی )مجموعه داستانهای پپوچی100867

101868
 )مجموعه داستانهای چارخانه و خاله کشمشی 

(سفر کجاست ؟ 
293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریطاهره ایبد

102869
 )مجموعه داستانهای چارخانه و خاله کشمشی 

(درخت ها کجا میروند ؟ 
293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریطاهره ایبد
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103870
 )مجموعه داستانهای چارخانه و خاله کشمشی 

(می آیی برویم سفر؟ 
293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریطاهره ایبد

104871
 )مجموعه داستانهای چارخانه و خاله کشمشی 

(سفر بی سفر 
293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریطاهره ایبد

105872
 )مجموعه داستانهای چارخانه و خاله کشمشی 

(چی بردارم چی بر ندارم ؟ 
293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریطاهره ایبد

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریاحمدرضا احمدیبادهای پاییزی،بادهای بهاری و دو کبوتر106887

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریاحمدرضا احمدیباغ بزرگ قدیمی متروک107888

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریزهزه پریرخغریبه و کشاورز108889

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریشراره وظیفه شناسکاجیروشک109890

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمنوچهر کریم زادهراز چشمه جواهر110891

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریاحمدرضا احمدیمن حرفی دارم که فقط شما بچه ها باور می کنید111892

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریاحمدرضا احمدیپرنده ای بود که شباهت به هیچ پرنده ای نداشت112893

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمرجان فوالدوندژینژانبر مرغ نوروزی113904

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریافسانه شعبان نژادپسته و هفت برادر114905

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریافسانه شعبان نژادزور کی از همه بیش تره115906

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریافسانه شعبان نژادبز و میش116907

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریزهزه پریرخکره االغ و پیرزن117908

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریبهناز ضرابی زادهخانم کوچیک 118909

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمنوچهر کریم زادهپول خون بابام 119910

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمنوچهر کریم زادهبز ریش سفید120911

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریشراره وظیفه شناستاج حنایی121912

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمنوچهر کریم زادهخاله سوسکه122913

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریشراره وظیفه شناساستاد محمد پینه دوز123914

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریزهره پریرخحسن کل124915

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمنوچهر کریم زادهدم آقا موشه125916

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمنوچهر کریم زادهدالو مروارید126917

193تالیف/ داستان آفرینگانسید نوید سید علی اکبر از دفترچه خاطرات یک نویسنده ی زرافه نشین1271013

292تالیف/ داستان سازوکارمهدی معینیلونه بره کدوم وره1281087

292تالیف/ داستان سازوکارمریم صباغ زادهصدای ساز سهراب1291088

292تالیف/ داستان سازوکارنیکو فریگامپنبه شاهزاده خانم موش ها1301089

293تالیف/ داستان سازوکارمریم صباغ زادهگلوله بزرگ نخ1311090

293تالیف/ داستان مهر زهراشیما منتظریاردک کوچولوی بازیگوش1321128

293تالیف/ داستان منادی تربیتپریسا برازندهافسانه های فلک االفالک1331142

293تالیف/ داستان منادی تربیتپریسا برازندهافسانه ابیانه1341143

292تالیف/ داستان منادی تربیتیاسمن درستیافسانه آالس1351144

292تالیف/ داستان منادی تربیتمنصوره صابریفیل های رنگی1361145
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293تالیف/ داستان منادی تربیتسعید رزاقی(تار موی خرس  )ازمجموعه داستان های مثل آباد 1371146

293تالیف/ داستان منادی تربیتسعید رزاقی(دود کباب برای بی پول  )ازمجموعه داستان های مثل آباد 1381147

292تالیف/ داستان منادی تربیتپریسا برازندهافسانه باسات1391148

292تالیف/ داستان منادی تربیتمحمدکاظم مزینانی(جادوی نقاشی  )دوازده قصه از هزار و یک قصه 1401149

292تالیف/ داستان منادی تربیتمحمدکاظم مزینانیرویای شور دریا1411150

292تالیف/ داستان منادی تربیتمحمدکاظم مزینانی(خواب در خواب  )دوازده قصه از هزار و یک قصه 1421151

292تالیف/ داستان منادی تربیتمحمدکاظم مزینانی(راز گریه ی سگ ها )دوازده قصه از هزار و یک قصه 1431152

292تالیف/ داستان منادی تربیتمنصوره صابریپنج انگشتی و مداد رنگی ها1441153

292تالیف/ داستان منادی تربیتفاطمه مشهدی رستمشب مثل بهشت1451154

292تالیف/ داستان منادی تربیتفاطمه مشهدی رستمباغبان و فرشته ی آه1461155

293تالیف/ داستان منادی تربیتشهربانو بهجتآواز دایره1471161

293تالیف/ داستان منادی تربیتفاطمه رمضان نیافرشته ای که زمین را دوست داشت آسمان را نه1481162

293تالیف/ داستان منادی تربیتمحمدرضا کهندانیمثل آب یک کوزه1491163

293تالیف/ داستان منادی تربیتمهری ماهوتیجوجه خان1501164

293تالیف/ داستان فرهنگ مردمیحیی کالنتر معتمدیخاله گردن دراز1511188

292تالیف/ داستان فرهنگ مردممحبوبه سادات نوابی قوامیه آسمون هفت ریسمون1521189

293تالیف/ داستان نظراحمدرضا احمدیباران دیگر نمی بارد1531203

293تالیف/ شعر نظرثمینه باغچه بانآهو شد و صحرا رفت1541204

293تالیف/ شعر نظراحمدرضا احمدیاین همه بادکنک های رنگی1551205

294تالیف/ شعر نظرثمینه باغچه باندویدم و دویدم1561207

293ترجمه/ داستان نظرجانی رو دارینقاش1571209

293تالیف/ داستان سیمای شرقنازنین آیگانی(ما  )مجموعه قصه های ترسناک 1581235

293تالیف/ داستان سیمای شرقنازنین آیگانی(تاریکی  )مجموعه قصه های ترسناک 1591236

293تالیف/ داستان سیمای شرقنازنین آیگانی(نقاش هیولولوها  )مجموعه قصه های ترسناک 1601237

293تالیف/ داستان سیمای شرقنازنین آیگانی(همه  )مجموعه قصه های ترسناک 1611238

293ترجمه/ داستان فرای علم...فاطمه زمانی و رویای درخت ها و دو داستان دیگر1621281

293ترجمه/ داستان فرای علم...اسمیرا سلیمی و درخت سحر آمیز و دو داستان دیگر1631282

293ترجمه/ داستان فرای علم...اسمیرا سلیمی و قضی عادل ودو داستان دیگر1641283

293تالیف/ داستان فرای علم...اسمیرا سلیمی و گلدان خالی و دو داستان دیگر1651284

292تالیف/ داستان پیدایششکوه قاسم نیابزی که بود و بزی که نبود1661303

293تالیف/ داستان پیدایشمجید راستیپادشاهی که کشورش  را گم کرد1671304

293تالیف/ داستان پیدایشطاهره ایبدخاله پیره و خاله پیرتره1681305

293تالیف/ داستان پیدایشافسانه شعبان نژادماست شیرین1691306

293تالیف/ داستان پیدایشفرهاد حسن زادهقصه درختی که خوابش می آمد1701307

293تالیف/ داستان پیدایشسرور کتبیشکالت خرمالویی1711308

293تالیف/ داستان پیدایشفریبا کلهریک پرش و دو پرش و سه پرش1721309



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

293تالیف/ داستان پیدایشمحمدرضا شمسسبیل عمو1731310

293تالیف/ داستان پیدایشمرجان کشاورز آزاددمت را کوتاه کنم1741311

293تالیف/ داستان پیدایشسوسن طاقدیسسایه ای که سر نداشت،دم نداشت ، تن هم نداشت1751312

293تالیف/ داستان پیدایشفریده کثیریخانم بلندگو1761330

293تالیف/ داستان پیدایشالهام مزارعی درجه جادویی360گوانجی و 1771331

293تالیف/ داستان پیدایششکوه قاسم نیاهلی فسقلی در سرزمین غول ها1781332

293تالیف/ داستان پیدایشفریبا خانیمن سوزن قورت دادم1791333

292تالیف/ داستان پیدایشناصر یوسفیقصه های گنجشکی1801334

292تالیف/ داستان پیدایشناصر یوسفیمن سبز می شوم1811335

292تالیف/ داستان پیدایشنوشین شعبانیمی سی نو کوچولو1821336

292تالیف/ داستان پیدایش...شکوه قاسم نیا و مجموعه سه جلدی قصه های الکی پلکی1831344

293تالیف/ داستان مهر آموزمریم عزیزییال سیاه و توپ سرخ1841364

293تالیف/ داستان مهر آموزمریم عزیزیپری آسمانی1851365

293تالیف/ آموزشی مارالایلناز محمدی لویهچه کسی سایه من را خورد ؟1861422

293تالیف/ داستان مارالمنوچهر و مهرداد احمدیبره های کوچولو1871423

193تالیف/ داستان خانه ادبیاتجمال الدین اکرمیملکه نیزارها1881429

193تالیف/ شعر خانه ادبیاتمصطفی رحماندوستببعی می گه1891431

193تالیف/ داستان خانه ادبیاتمحمدرضا یوسفی نام و نشان مهر29داستان های شاهنامه 1901432

192تالیف/ داستان خانه ادبیاتمحمدرضا یوسفی  پهلوانی چون سام34داستان های شاهنامه 1911433

192تالیف/ داستان خانه ادبیاتمحمدرضا یوسفی  رستم و دژ سپند36داستان های شاهنامه 1921434

192تالیف/ داستان خانه ادبیاتمحمدرضا یوسفی  مردی برای صلح35داستان های شاهنامه 1931435

192تالیف/ داستان خانه ادبیاتمحمدرضا یوسفی  آدمک ها43داستان های شاهنامه 1941437

192تالیف/ داستان خانه ادبیاتمحمدرضا یوسفیهیچ کسی که کسی نبود1951438

193تالیف/ داستان خانه ادبیاتنگین احتسابیانرازهای قدیمی1961440

193تالیف/ داستان خانه ادبیاتنگین احتسابیانپندهای پیر1971441

193تالیف/ داستان خانه ادبیاتنگین احتسابیانقصه های دور1981442

192تالیف/ داستان خانه ادبیاتجمال الدین اکرمیحسن کچل و غول سرنوشت1991443

192تالیف/ شعر خانه ادبیاتجمال الدین اکرمیCD+ ترانه های آفتاب 2001445

293تالیف/ داستان شهر قلملیال خیامی(خرسی ریخت و پاش کرد  )قصه های من و خرسی2011460

293تالیف/ داستان شهر قلملیال خیامی(نوبت خرسی نیست  )قصه های من و خرسی2021461

2031462
خرسی بازیگوشی  )قصه های من و خرسی

(کرده 
293تالیف/ داستان شهر قلملیال خیامی

293تالیف/ داستان شهر قلملیال خیامی(خرسی جیش کرده  )قصه های من و خرسی2041463

293تالیف/ داستان شهر قلملیال خیامی(خرسی کار خطرناک کرده  )قصه های من و خرسی2051464

293تالیف/ داستان شهر قلملیال خیامی(خرسی گم شده )قصه های من و خرسی2061465

293تالیف/ داستان شهر قلملیال خیامی(خرسی از تاریکی می ترسه )قصه های من و خرسی2071466



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

293تالیف/ داستان شهر قلملیال خیامی(خرسی کثیف شده )قصه های من و خرسی2081467

293تالیف/ داستان شهر قلم...الله جعفری و (کاله  )یک اسم و چند قصه 2091482

293تالیف/ داستان شهر قلم...الله جعفری و (اتوبوس )یک اسم و چند قصه 2101483

293تالیف/ داستان شهر قلم...الله جعفری و (جوراب پشمی )یک اسم و چند قصه 2111484

293تالیف/ داستان شهر قلم...الله جعفری و (چتر )یک اسم و چند قصه 2121485

292تالیف/ داستان امیر کبیرتهمینه حدادیسیب و درخت و دختر2131516

292تالیف/ داستان امیر کبیرمهناز باقریشبیه پرنده2141523

292تالیف/ داستان امیر کبیرسید علی کاشفی خوانساریمهمان کوچک2151527

292تالیف/ داستان امیر کبیرسهیال امامیعمر کی طوالنی تره؟2161530

292تالیف/ داستان امیر کبیرمهریار قادریقصه ی سیاه آفریقا2171538

292تالیف/ داستان امیر کبیرالله جعفری بیب بیب قصه 2181539

292تالیف/ داستان امیر کبیرمحمدرضا پور محمدوکیل خدا2191541

2201546
خروس آقای خدایی و )قصه جنکگ و صلح 

(خروس خانم خیریه 
292تالیف/ داستان امیر کبیرمرتضی خسرونژاد

292تالیف/ شعر امیر کبیرمصطفی رحماندوستلی لی لی لی ، قاه قاه2211549

292تالیف/ داستان امیر کبیرزهره پریرخخرگوش دهمی2221552

292تالیف/ داستان (دبستانک  )فردین سیدرضا تهامی(رستم و اسفندیار  )ششم دبستان داستانهای شاهنامه 2231708

292تالیف/ داستان (دبستانک  )فردین سیدرضا تهامیتیغان خارپشت عزیز من2241709

293تالیف/ داستان چکهمعصومه یزدانی(سبیل بابا بزرگ عمراً   )اتاق تجریه 2251737

293تالیف/ داستان چکهآرمان آرین(کیومرس پادشاه  ) 1اسطوره ی : آغاز داستان ها2261745

293تالیف/ داستان چکهآرمان آرین(هوشنگ شاه  ) 2اسطوره ی : پیروزی بردیوها2271746

293تالیف/ داستان چکهآرمان آرین(تهمورس دیوبند ) 3اسطوره ی :سوار بر اهریمن2281747

293تالیف/ داستان چکهآرمان آرین(جمشید شاه  ) 4اسطوره : ستمگر می آید2291748

293تالیف/ داستان چکهآرمان آرین(ضحاک ماردوش  ) 5اسطوره ی : داستان مارها2301749

293تالیف/ داستان چکهآرمان آرین(آفریدون  ) 6اسطوره ی : نخسین انقالب تاریخ2311750

293تالیف/ داستان بنیاد پژوهشهای اسالمیژیال  پور کیانیروزی برای پرواز2321754

293تالیف/ شعر بنیاد پژوهشهای اسالمیزهرا داوریآقا کوزه2331755

2تالیف/ داستان قانون مدارحسن اسماعیلی طاهریکتاب های بند انگشتی کلیله و دمنه2341756

192تالیف/ داستان مدرسهمهری ماهوتی1قصه های کوتوله 2351764

192تالیف/ داستان مدرسهاسداهلل شعبانیچشم های آدم برفی 2361787

193تالیف/ داستان مدرسهاسداهلل شعبانیچشمه ی ماه2371788



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

2ترجمه/ داستان هنر آبیمایکل اسکوبرقورباغه کوچولو19

2ترجمه/ داستان هنر آبیایلونا والدراخرس کوچولو210

292ترجمه/ داستان خط خطیآناواکرمن عاشق بابام هستم315

4214
مواظب باش اسب  ) 2ماجراهای اسب راه راهی

(راه راهی
1ترجمه/ داستان ذکرجیم هلمور

5215
محکم نگه دار  ) 3ماجراهای اسب راه راهی

(اسب راه راهی
1ترجمه/ داستان ذکرجیم هلمور

293ترجمه/ داستان مبتکرانچیساتو تاشیروکنسرت پنج موش بامزه6300

292ترجمه/ داستان مبتکرانکنیسترروزی که همه چیز خوب می شود7301

293ترجمه/ داستان مبتکرانجولیانو فریغورغوری کوچولو8302

292ترجمه/ داستان مبتکرانبریژیت ونینگریک توپ برای همه9303

292ترجمه/ داستان مبتکرانجهاد درویشاگر من شهردار بشوم10304

292ترجمه/ داستان مبتکراندکتر رایکومهمانی هیوالهای دندان11306

293ترجمه/ داستان مبتکرانآلیس بری یر هاکهبادکنک زبلو12307

293ترجمه/ داستان مبتکراناریک باتومن یک نخود فرنگی متفاوتم13308

293ترجمه/ داستان مبتکرانآن برتیهبازیهای روز چهارشنبه14309

293ترجمه/ داستان مبتکراناریک باتودو پرنده15310

292ترجمه/ داستان مبتکرانمترجم الهام نوجوانلی یو موش موشک لی یو نمی خواهد مسواک بزند16312

292ترجمه/ داستان مبتکرانمترجم الهام نوجوانلی یو موش موشک لی یو نمی خواهد بخوابد17313

292ترجمه/ داستان مبتکرانمترجم الهام نوجوانلی یو موش موشک لی یو نمی خواهد به مهد کودک برود18313/1

293ترجمه/ داستان مبتکرانآن کروزاسفر به خیر قطره کوچولو19314

293ترجمه/ داستان مبتکرانسباستین لسیوالننه در جست و جوی کریسوال20315

2ترجمه/ داستان قدیانیاسکاروایلدقصه از اسکاروایلد برای بچه ها213636

2ترجمه/ داستان زعفرانآنت لنگنفلیکس به سیرک می رود22381

2ترجمه/ داستان زعفرانآنت لنگنفلیکس و ماجراهای چمدان پرنده23382

2ترجمه/ داستان زعفرانآنت لنگنفلیکس و ماجرای کریسمس در سراسر دنیا24383

2ترجمه/ داستان زعفرانآنت لنگنفلیکس به کشف کره زمین می رود25384

2ترجمه/ داستان زعفرانآنت لنگنفلیکس و جشن تولد بچه های دنیا26386

2ترجمه/ داستان زعفرانآنت لنگنفلیکس و ماجرای ماشین زمان درب و داغون27387

2ترجمه/ داستان زعفرانآنت لنگنفلیکس در سرزمین پرسش ها28388

2ترجمه/ داستان زعفرانآنت لنگننامه شگفت انگیز فلیکس29389

2ترجمه/ داستان زعفرانآنت لنگنهدیه تولد از طرف فلیکس30390

2ترجمه/ داستان زعفرانآنت لنگنفلیکس در میان بچه های دنیا31391

ترجمه           کودک/ فهرست کتابهای  داستان 



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

2ترجمه/ داستان زعفرانلورن چایلدمواظب گرگهای توی کتاب قصه باشید32392

2ترجمه/ داستان زعفرانلورن چایلدکی از کتاب بد گنده می ترسد؟33393

2ترجمه/ داستان زعفرانکوئنتین بلیکجیب های آنجلیکا اسپراکت34394

2ترجمه/ داستان زعفرانهری یت زیفرتهدیه ای برای مامان بزرگ35395

2ترجمه/ داستان زعفرانهری یت زیفرتلباس همیشگی من36396

2ترجمه/ داستان زعفرانآنت لنگنموهایم را شانه نمیکنم37397

2ترجمه/ داستان زعفراندرو والتروزی که مداد شمعی ها دست از کار کشیدند38398

2ترجمه/ داستان زعفرانجمی هارپرخانم مینگو و اولین روز مدرسه39399

2ترجمه/ داستان زعفرانبریگیته راپمن یک مامان تازه می خواهم40400

2ترجمه/ داستان زعفرانآدام رابینسنجاب های آتش پاره41401

2ترجمه/ داستان زعفرانآدام رابینسنجاب های آتش پاره به جنوب می روند42402

2ترجمه/ داستان زعفرانآدام رابینسنجاب های آتش پاره به وگربه های همسایه43403

2ترجمه/ داستان زعفرانالیور جفرزچطوری پرواز کنم؟44404

2ترجمه/ داستان چرخ فلککارن گوداردبره فرفری و دوستانش45472

46473
کادوی )داستانهای کلوچه توت فرنگی 

(کلوچه توت فرنگی
2ترجمه/ داستان به نگارسییرا هریمن

47474
کلوچه توت )داستانهای کلوچه توت فرنگی 

(فرنگی و اسکی روی یخ
2ترجمه/ داستان به نگارایمی اکلسبرگ

48475
زنده باد )داستانهای کلوچه توت فرنگی 

(بهار
2ترجمه/ داستان به نگارلورن سسیل

49476
کلوچه توت )داستانهای کلوچه توت فرنگی 

(فرنگی به مدرسه می رود
2ترجمه/ داستان به نگارآملی المیران

50477
مسابقه )داستانهای کلوچه توت فرنگی 

(بزرگ شیرینی پزی
2ترجمه/ داستان به نگارایمی اکلسبرگ

51478
اولین )داستانهای کلوچه توت فرنگی 

(مهمانی با لباس خواب
2ترجمه/ داستان به نگارلورن سسیل

52479
یک روز در )داستانهای کلوچه توت فرنگی 

(طبیعت
2ترجمه/ داستان به نگارلیزا گالو

53480
کلوچه توت )داستانهای کلوچه توت فرنگی 

(فرنگی در ساحل
2ترجمه/ داستان به نگارآمیلی المیران

1ترجمه/ داستان افقجودی بلومنخودی و قند عسل54529

1ترجمه/ داستان افقنیل گیمن خوشبختانه شیر55540

2ترجمه/ داستان ایران بانجری اسپینلیتخم مرغ ها56559

2ترجمه/ داستان پنجرهتریس مورونیوقتی حسود می شوم57577

2ترجمه/ داستان پنجرهتریس مورونیوقتی تنها می شوم58578

2ترجمه/ داستان پنجرهتریس مورونیوقتی غمگین می شوم59579



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

2ترجمه/ داستان پنجرهتریس مورونیوقتی می ترسم60580

2ترجمه/ داستان پنجرهتریس مورونیوقتی دوستم دارند61581

2ترجمه/ داستان نیستانآن کورتهآموس در سرزمین تاریکی62596

2ترجمه/ داستان نیستانفرانتس هوهلردکتر پارکینگ63597

2ترجمه/ داستان منظومه خردالرن چایلدمی خواهم از درختها مراقبت کنم64617

2ترجمه/ داستانف نقاشی منظومه خردالرن چایلدمی خواهم نقاشی بکشم65618

2ترجمه/ داستان منظومه خردالرن چایلدمی خواهم از حیوانات حمایت کنم66619

2ترجمه/ داستان منظومه خردالرن چایلدمن هم عینک می خواهم67620

292ترجمه/ داستان دانش نگارالیور جفرزپسر بچه ای که می خواست یک ستاره داشته باشد68664

293ترجمه/ داستان نخستینمری پوپ آزبرنتابستان افعی دریایی69708

294ترجمه/ داستان نخستینمترجم رضا طاهریسفرهای مارکوپلو70713

292ترجمه/ داستان کانون پرورش فکریجاناتان امتهمیشه ی همیشه دوستت دارم71790

292ترجمه/ داستان کانون پرورش فکریروندا آرمیتجیک موجود خیالی عجیب72808

293ترجمه/ داستان کانون پرورش فکریامیل ژادولتا سه می شمرم73878

293ترجمه/ داستان کانون پرورش فکریالیور جفرزاین پسر چقدر کتاب می خورد؟74900

293ترجمه/ داستان کانون پرورش فکریپتر هوراچکغازی که نمی خواست غاز باشد75902

193ترجمه/ داستان پیک ادبیاتمارتا آلتسپدر بزرگ من76962

192ترجمه/ داستان پیک ادبیاتایو تارلتیک پرنده بودم... کاش من 77963

192ترجمه/ داستان پیک ادبیاتایو تارلتیک موش کوچولو بودم... کاش من 78964

192ترجمه/ داستان پیک ادبیاتایو تارلتیک نوزاد بودم... کاش من 79965

192ترجمه/ داستان آفرینگاندنیل کرکمجموعه هفت جلدی کتابخوان801005

193ترجمه/ داستان آفرینگانجان مارزدن و شان تنخرگوش ها 811006

821081
مجموعه داستانهای  ) جلدی 20مجموعه 

(لئولیونی 
294ترجمه/ داستان نشر شهرلئولیونی

292ترجمه/ داستان (کتاب مریم)نشر مرکز تووه یانسونبابا مومین در دریا831082

293ترجمه/ داستان نظرالساندرو ساناچرت گربه841202

293ترجمه/ داستان نظراسترل آرنیکاداستانهای شیرین هزار و یک شب851210

293ترجمه/ داستان سیمای شرقالر انام آفاگر به یک سگ دونات  بدهی861229

293ترجمه/ داستان سیمای شرقالر انام آفاگر به یک گربه کیک بدهی871230

293ترجمه/ داستان سیمای شرقالر انام آفاگر به یک موش شیرینی بدهی881231

292ترجمه/ داستان پیدایشاستفان مینزجایزه ، تا پنج شنبه چهار میایوم دالر به جیب بزنید891329

901345

باغ وحش  )مجموعه دیزی و دردسرهای 

،زندگی ، غول بودن ، بچه گربه ها ، جشن 

(سال نو 

292ترجمه/ داستان پیدایشکیس گری

293ترجمه/ داستان حواماکس ولتهاوسآقا قورباغه دوست پیدا می کند911454

292ترجمه/ داستان حواماکی فلتهاوسروزی که مخصوص آقا قورباغه بود921455

292تالیف/ داستان امیر کبیرعبدالتواب یوسفده قصه دیگر از زندگانی پیامبر931514

292تالیف/ داستان امیر کبیرعبدالتواب یوسفده قصه دیگر از زندگانی پیامبر941515



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

292ترجمه/ داستان امیر کبیرآلن کریتا جیندابو دیم951542

293ترجمه/ داستان امیر کبیراستید. فیلیپ سی خرسی که می خواسن قصه بگوید961543

293ترجمه/ داستان امیر کبیراستید. فیلیپ سی روزی که آموس بیمار شد971544

293ترجمه/ داستان امیر کبیرعبدالتواب یوسفخرگوش با هوش981545

292ترجمه/ داستان امیر کبیرسیگران سریواستاومن از تو بهترم991553

292ترجمه/ داستان امیر کبیراورسل شفلرکی هنوز نخوابیده1001561

293ترجمه/ داستان فنی ایرانمرسر مایر(کاشکی بزرگ تر بودم  )کتاب های سفید 1011612

292ترجمه/ داستان فنی ایرانفوب باین اشتاین(دورا به دکتر می رود  )کتاب های سفید 1021614

1031667
سارا به دندانپزشکی می رودا  )کتاب های سفید 

)
293ترجمه/ داستان فنی ایرانورا رزنبری

293ترجمه/ داستان چکهکریستیان ژولی بوآچه کسی جانشین موش قصه گو می شود ؟1041734

293ترجمه/ داستان چکهکریستیان ژولی بوآمرغ هایی که طلسم شدند1051735

1061742
باستر خرگوشک  )قصه های باستر خرگوشک 

(عاشق یاد گرفتنه 
293ترجمه/ داستان چکهپیتر بنتلی

1071743
باستر خرگوشک  )قصه های باستر خرگوشک 

(عاشق کتاب خواندنه
293ترجمه/ داستان چکهپیتر بنتلی

1081744
باستر خرگوشک  )قصه های باستر خرگوشک 

(عاشق نوشتنه 
293ترجمه/ داستان چکهپیتر بنتلی



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

2تالیف/ داستانهنر آبیرحیمه حسین زادهخاطرات مدرسه11

248
بفرمایید پیراشکی ،  ) (1)جی جور +پشمالو+من

(پشمالو 
293تالیف/ داستان چکهفرهاد حسن زاده

349
چه بویی داشت  ) (2)جی جور +پشمالو+من

(جوراب پشمالو
293تالیف/ داستان چکهفرهاد حسن زاده

450
بگذار بروم مدرسه  ) (3)جی جور +پشمالو+من

(پشمالو 
293تالیف/ داستان چکهفرهاد حسن زاده

551
کالغ بی نمک  ) (4)جی جور +پشمالو+من

(نخور پشمالو
293تالیف/ داستان چکهفرهاد حسن زاده

652
غذایی خوشمزه  ) (5)جی جور +پشمالو+من

(برای پشمالو
293تالیف/ داستان چکهفرهاد حسن زاده

753
خواننده نسل جوان  ) (6)جی جور +پشمالو+من

(پشمالو 
293تالیف/ داستان چکهفرهاد حسن زاده

854
خاله شمسی  ) (7)جی جور +پشمالو+من

(کجاست پشمالو؟ 
293تالیف/ داستان چکهفرهاد حسن زاده

955
عید شما مبارک  ) (8)جی جور +پشمالو+من

(پشمالو
293تالیف/ داستان چکهفرهاد حسن زاده

1056
سین سینا کارآگاه می  ) 1ماجراهای سین سینا 

(شود 
293تالیف/ داستان چکهمعصومه یزدانی

1157
سین سینا معلم می  ) 2ماجراهای سین سینا 

(شود 
293تالیف/ داستان چکهمعصومه یزدانی

1258
سین سینا  گنج یاب  ) 3ماجراهای سین سینا 

(می شود 
293تالیف/ داستان چکهمعصومه یزدانی

1تالیف/داستان تاریخی سایه گسترمریم مافیبر بال سیمرغ13150

1تالیف/ داستان ذکرناصر نادریبه رنگ آسمان14192

1تالیف/ داستان ذکرمژگان شیخیدفترچه خاطرات یک کالغ1229

1تالیف/ داستان ذکرمژگان شیخیماجراهای پسرک فضایی2230

2تالیف/ داستان قدیانیعبدالمجید نجفیراز دره فانوس ها 15347

2تالیف/ داستان قدیانیحسین فتاحیروز با پیامبر از تولد تا خانه عمو1636030

2تالیف/ داستان چرخ فلکسید سعید هاشمیعشق با نان اضافه17467

2تالیف/ داستان چرخ فلکعلی رشیدیخری برای تمام پالن ها18468

2تالیف / داستان شعر چرخ فلکفرهاد حسن زادهخاطرات خون آشام عاشق19470

2تالیف/ داستان چرخ فلکمحمدرفیع ضیایی جلدی یک لقمه داستان20مجموعه 20471

1تالیف/ داستان افقآتوسا صالحی(جمشید  ) 10قصه های شاهنامه 21503

1تالیف/ داستان افقآتوسا صالحی(ایرج ) 11قصه های شاهنامه 22504

1تالیف/ داستان افقآتوسا صالحی(کیخسرو ) 12قصه های شاهنامه 23505

1تالیف/ داستان افقسید علی خواستهسلحشوران پارله آن20514

تالیف            نوجوان/ فهرست کتابهای  داستان 



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

1تالیف/ داستان افقسیامک گلشیری(شب شکار  ) 5خون آشام 24525

1تالیف/ داستان افقهادی خورشاهیانمگه من چند نفرم25530

1تالیف/ داستان افقمحمد طلوعیرئال مادرید26531

1تالیف/ داستان افقمهدی رجبیکنسرو غول27534

1تالیف/ داستان افقمحمدرضا مرزوقی(شاهدخت بلخ  )عاشقانه های ایرانی 28544

1تالیف/ داستان افقمهدی رجبی(کابوس اسب  )عاشقانه های ایرانی 29545

1تالیف/ داستان افقسیدنوید سید علی اکبر(کنیزک و پادشاه )عاشقانه های ایرانی 30546

31547
وقتی گلچه باد در  )عاشقانه های ایرانی 

(چارقدش می پیچید
1تالیف/ داستان افقاعظم مهدوی

1تالیف/ داستان نگارینهمجید درخشانیماجراهای مدرسه32630

294تالیف/ داستان دانش نگارمحمدرضا یوسفینمکی ها33675

294تالیف/ داستان دانش نگارمحمود برآبادیشهریار نامه34676

292تالیف/ داستان دانش نگاررفیع افتخارشب نشینی با عمو بسک35677

193تالیف/ داستان اطالعاتشهریار زمانینشان لبخند36717

292تالیف/ داستان اندیشه و فرهنگ جاویدانجواد دی آبادیدوستی برگ و باد37739

292تالیف/ داستان کتاب پارسهامر حسین خورشید فر(شهاب الدین سهروردی  )قصه های شیخ اشراق 38740

292تالیف/ داستان کتاب پارسهحمید رضا نجفی (مولوی  )مثنوی و معنوی 39741

292تالیف/ داستان کتاب پارسهعلیرضا روشن(شیخ فرید الدین عطار نیشابوری  )قصه هایی از اسرارنامه 40742

292تالیف/ داستان کتاب پارسه سیامک گلشیری(مولوی )قصه هایی از فیه مافیه 41743

293تالیف/ داستان کتاب پارسهجواد ماه زادهریحانه دختر نرگس42744

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریداریوش عابدیفقط یک چاپ43746

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریعباس عبدیروز نهنگ44747

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریاحمد اکبرپورلحظه های سکسکه45749

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریحمیدرضا شاه آبادیهیچ کس جرئتش را ندارد46750

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریالله جعفریناروال ، نهنگ تک شاخ47752

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمحمود کیانوشخود نویس آبی و گل سرخ48754

292تالیف/ داستان، نمایشنامه کانون پرورش فکریمحمدرضا یوسفیشازده و پهلوان49757

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریعباس عبدیشکارچی کوسه کر50765

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریعبدالرحمان اونقچوپان کوچک51766

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمرتضی کربالیی لوپیاده نظام در پیانو52767

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمجید شفیعیکابوس ماهان53768

292تالیف/ داستان، طنز کانون پرورش فکریعلی باباجانیآقای بی رویه54775

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریابراهیم معظمیدو قدم تا ماه55778

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکرییوسف قوجقنردبانی رو به آسمان56779

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریفروزنده خداجومن و عجیب و غریب57780

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریشهرام شفیعیجزیره ی بی تربیت ها58781

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریسید سعید هاشمیقند آباد59782

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمحمد جعفری،سید احمد وکیلیانهزار سال و داستان های طنز آمیز ادب فارسی60785

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریحسین بکایی مسابقه دات کام61851



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریرضا موزونیعشق و رنج62874

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمحمدرضا مرزوقیبچه های کشتی رافائل63879

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریسیامک گلشیریبردیا و ملکه سرزمین عاج64880

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمحمدرضا یوسفیبابایار65885

293تالیف/ داستان کانون پرورش فکریمحمدرضا شمسضحاک66901

192تالیف/ داستان آفرینگانشاهرخ گیواتیمور و چاله جادو671018

192تالیف/ داستان آفرینگانشهربانو بهجتشاهزاده ای سوار بر ماشین مشتی ممدلی661022

192تالیف/ داستان آفرینگانزهرا فرد شادمتولد محله سه انگشتی ها681032

292تالیف/ داستان قطرهماهان والی زادهزمین بدون بزرگ تر ها691141

292تالیف/ داستان منادی تربیتسید رحیم زارعیرورؤک701165

292تالیف/ داستان منادی تربیتعلی باباجانی(دل نوشته هایی برای جنگ  )خاطره های خاکی 711166

292تالیف/ داستان منادی تربیتعبدالمجید نجفیپسر کوهستان721167

293تالیف/ داستان منادی تربیتماری دپلشنپیشگویی نادیا731168

292تالیف/ داستان منادی تربیتاصغر قاسمیزنگ تفریح741169

293تالیف/ داستان منادی تربیتعبدالمجید نجفیآوازهای نارنجی751169/1

293تالیف/ داستان منادی تربیتمحمد میر کیانیحرف های زمینی برای بچه های زمینی761169/2

292تالیف/ داستان محراب قلمفریبرز لرستانیقصه ی خواب های من771220

293تالیف/ داستان نشر معارفسیده عذرا موسویگربه ی معبد کنکور781286

293تالیف/ داستان حواشهرام کرمیتخت و مورچه791453

292تالیف/ داستان امیر کبیرسودابه فرضی پوربهتر از شکالت مجانی801512

292تالیف/ داستان امیر کبیریعقوب حیدریمن سیب زمینی نیستم811513

292تالیف/ داستان امیر کبیررضا فیاضیقصه های آسیه آباد821533

293تالیف/ داستان امیر کبیرجعفر تو زنده جانیراز مینا831555

292تالیف/ داستان امیر کبیرمحمدرضا یوسفیدوالپا841556

292تالیف/ داستان امیر کبیرحمید اباذریهوشا در جست و جوی راز زیست گنبد851557

292تالیف/ داستان امیر کبیرعلی ناصریخواب گمشده مراد861558

293تالیف/ داستان چکهمریم فیاضی(توفان سر دامون  )اتاق تجربه 871719

293تالیف/ داستان چکهعادله خلیفی(از کجا معلوم  )اتاق تجربه 881720

293تالیف/ داستان چکهسپیده صریحی(صبح دوشنبه کنار فانوس دریایی  )اتاق تجربه 891721

293تالیف/ داستان چکهبدری مشهدی(راز کلبه چوبی  )اتاق تجربه 901722

293تالیف/ داستان چکهحمید اباذری(آرمان در جست و جوی دوست  )اتاق تجربه 911723

293تالیف/ داستان چکهبنفشه چاپاری(باشو پری کوچک  )اتاق تجربه 921724

293تالیف/ داستان چکهفاطمه سرمشقی(راز نقاشی های مانی  )اتاق تجربه 931725

941736
تاجیک هیوالیی که بی صدا گریه  )اتاق تجریه 

(کرد بلند خندید 
293تالیف/ داستان چکهحمید حاجی میرزایی

951738
دهقانی که زبان حیوانات را  )شب هزار و دوم 

(می فهمید 
292تالیف/ داستان چکهحامد حبیبی ، مهدی فاتحی

292تالیف/ داستان چکهحامد حبیبی ، مهدی فاتحی(ازدواج فامیلی  )شب هزار و دوم 961739

292تالیف/ داستان چکهحامد حبیبی ، مهدی فاتحی(پایانی برای یک داستان  )شب هزار و دوم 971740



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

292تالیف/ داستان چکهحامد حبیبی ، مهدی فاتحی(ماهی گیر و غول خمره  )شب هزار و دوم 981741

192تالیف/ داستان مدرسهمهری ماهوتیچشم به راه991768

193تالیف/ شعر مدرسهسید محمد مهاجرانیشهید گمنام1001769

192تالیف/ داستان مدرسهمهری ماهوتی(سگ اصحاب کهف   )قصه های شیرین قرآن 1011770

192تالیف/ داستان مدرسهابراهیم حسن بیگیمردی مثل کمیل1021771

192تالیف/ داستان مدرسهابراهیم حسن بیگیمردی مثل مقداد1031772

192تالیف/ داستان مدرسهافسانه موسوی گرما رودیمهربان تر از باران1041774

192تالیف/ داستان مدرسهمهری ماهوتیکسی شبیه محمد1051775

192تالیف/ داستان مدرسهفریبرز لرستانیمجموعه داستانک باران خانم1061777

192تالیف/ داستان مدرسهمحمدرضا بایرامیعبور از شب1071799

192تالیف/ داستان مدرسهداوود غفارزادگانشب ، اما آفتاب1081800

192تالیف/ داستان مدرسهمصطفی شکیبا خوحضور سبز1091801

292تالیف/ کودکان کارگل آذینفریبا منتظر ظهوررویای من این است 1101814

293تالیف/ داستان گل آذینپارسا بهرامیروزها و قصه ها1111816



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

2ترجمه/ داستان قدیانیدبورا الیسدکان کابل.کو1333

2ترجمه/ داستان قدیانیجولیا گلدینگ معادن مینوتار3همدم ها 2334

2ترجمه/ داستان قدیانیجولیا گلدینگ نفرین شیمر4همدم ها 3335

2ترجمه/ داستان قدیانیزیزو کوردر1شیربان 4342

2ترجمه/ داستان قدیانیزیزو کوردر2شیربان5343

2ترجمه/ داستان قدیانیزیزو کوردر3شیربان6344

2ترجمه/ داستان قدیانیجولیا گلدینگ راز سیرن ها1همدم 7345

2ترجمه/ داستان قدیانیجولیا گلدینگ نگاه گورگن2همدم 8346

2ترجمه/ داستان قدیانیاب هورسن ، گارت نیکس2رمان های سه گانه پادشاهی کهن 9353

2ترجمه/ داستان قدیانیمارگارت سیدنیماجراهای خانواده پپر10354

2ترجمه/ داستان قدیانییان فلمینگچیتی چیتی ، بنگ بنگ11355

2ترجمه/ داستان قدیانیژول ورن روز80دور دنیا در 12356

2ترجمه/ داستان قدیانیمارک تواینشاهزاده و گدا13357

2ترجمه/ داستان قدیانیلوییزا الکتمردان کوچک14358

2ترجمه/ داستان قدیانیفرانسیس هاجسن برنتنجیب زاده کوچک15359

1ترجمه/ داستان افقجنیفر ال هالمسکه ای از آسمان16512

1ترجمه/ داستان افقلسلی کانردر انتظار یک زندگی طبیعی17513

1ترجمه/ داستان افقآندره آلکسیساینگرید و گرگ18515

1ترجمه/ داستان افقاٌ این کالفرآرتمیس فاول آخرین نگهبان19516

1ترجمه/ داستان افقژانت تیلور الیلاردک سیاه 20517

1ترجمه/ داستان افقپاالسیو.جی.آرشگفتی21518

1ترجمه/ داستان افقجوزف دیلینی(انتقام جادوگر) 1آخرین شاگرد 22520

1ترجمه/ داستان افقمایکل مورپرگواسب جنگی23521

1ترجمه/ داستان افقکورنلیا فونکهایگرن شجاع24522

1ترجمه/ داستان افقکاترین اپلگیتایوان منحصر به فرد25523

1ترجمه/ داستان افقتاد استراسرفاجعه در دبیرستان تاون26536

1ترجمه/ داستان افقشارلوت برونته(جن ایر )عاشقانه های کالسیک27537

2ترجمه/ داستان ایران بانلیز کسلرجسیکا کجاست ؟28551

2ترجمه/ داستان ایران بانجون سایزکاقاتل کیه ؟ 29552

2ترجمه/ داستان ایران بانبوش مجهولاسم این کتاب محرمانه است30554

2ترجمه/ داستان ایران بانجاناتان مرس(خل بازیهای چلی  )دنیای بوگندو 31555

2ترجمه/ داستان ایران بانجری اسپینلی(قصه ما  )لی لی + جیک 32557

2ترجمه/ داستان ایران بانآنا شی هانخواب شصت ساله رز33558

ترجمه           نوجوان/ فهرست کتابهای  داستان 



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

2ترجمه/ داستان ایران بانانتونی هوروویتسموریارتی34560

35562
هیچ کس )خاطرات دیوونه بازی های من

(البته غیر از من .بی نقض نیست
2ترجمه/ داستان ایران بانجیم بنتون

36563
آدمهای )خاطرات دیوونه بازی های من

(! مثلت واقعا لج در آرن 
2ترجمه/ داستان ایران بانجیم بنتون

2ترجمه/ داستان پنجرهلوئیس لوری(گونی برد معرکه است  )کتابهای گونی37570

2ترجمه/ داستان پنجرهلوئیس لوری(اسم من گونی برد گرین است )کتابهای گونی38571

2ترجمه/ داستان پنجرهلوئیس لوری(گونی برد و جشن مدرسه )کتابهای گونی39572

2ترجمه/ داستان پنجرهچرایز مریکل هارپرگریس خالی40573

2ترجمه/ داستان پنجرهچرایز مریکل هارپرگریس خالی طرفدار محیط زیست41574

2ترجمه/ داستان پنجرهچرایز مریکل هارپرو باز هم گریس خالی 42575

2ترجمه/ داستان پنجرهچرایز مریکل هارپر گریس خالی و حمله ی هله هوله ای43576

2ترجمه/ داستان منظومه خردپم مونوز رایانخیال باف44621

2ترجمه/ داستان منظومه خردلیزا اونز(کارگاه جادو  ) 1ماجراهای استوارت هورتن 45622

2ترجمه/ داستان منظومه خردلیزا اونز(راز شعبده باز ) 1ماجراهای استوارت هورتن 46623

1ترجمه/ داستان نگارینهفرانسیسکو دادامواقبال47624

1ترجمه/ داستان نگارینهکیت پیرسونرویایی در بیداری48625

1تالیف/ داستان نگارینهمنصور جام شیرمهربانی ها49626

1ترجمه/ داستان نگارینهشانکارافسانه های هندی50627

1ترجمه/ داستان نگارینهپیتر کریستین آسبیورنسنافسانه های نروژی51628

1ترجمه/ داستان نگارینه ژان ماری گوستاو لو کلزیوآسمانی ها52629

293ترجمه/ داستان نخستینمری پوپ آزبرنزمستان جادوگر یخ53709

192ترجمه/ داستان آفرینگانسوزان مری اسوانسونخانه ای در شب541008

192ترجمه/ داستان آفرینگانگایل کارسن لیواناالی افسون شده551014

193ترجمه/ داستان آفرینگانپتر تلینگیاکوب پشت در آبی561015

193ترجمه/ داستان آفرینگانکریستسنه نوستلینگرراز دفتر خاطرات سوزی و پاول571016

192ترجمه/ داستان آفرینگاندیوید آلموندپدر اسالگ581017

193ترجمه/ داستان آفرینگانجانی روداریکشور دروغگوها 591019

192ترجمه/ داستان آفرینگانکورنلیا فونکهقشنگ ترین قصه ها برای کودکان601020

192ترجمه/ داستان آفرینگاندان گیلموروقتی زمان ایستاد611021

192ترجمه/ داستان آفرینگانکریستسنه نوستلینگرماجراهای جدید فرانتس621023

192ترجمه/ داستان آفرینگانکریستسنه نوستلینگرماجراهای فرانتس در مدرسه631024

192ترجمه/ داستان آفرینگانکریستسنه نوستلینگرماجراهای فرانتس و بابابزرگ641025

192ترجمه/ داستان آفرینگانکریستسنه نوستلینگرماجراهای گردش علمی فرانتس651026

192ترجمه/ داستان آفرینگانکریستسنه نوستلینگرماجرای فوتبالیست شدن فرانتس661027

192ترجمه/ داستان آفرینگانکریستسنه نوستلینگرماجرای اسب سواری فرانتس671028

192ترجمه/ داستان آفرینگانکریستسنه نوستلینگرماجرای گاراگاه شدن فرانتس681029



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

192ترجمه/ داستان آفرینگانکریستسنه نوستلینگرماجراهای فرانتس کوچولو691030

193ترجمه/ داستان آفرینگانشان تناریک701031

193ترجمه/ داستان آفرینگاندیوید آلموندگل 711033

293ترجمه/ داستان قطرهدیوید والیامزآقای بو گندو721140

293ترجمه/ داستان پیدایشمیرا لوبهمامانی روی درخت سیب731324

293ترجمه/ داستان پیدایشدیوید آلموندبابای پرنده من741325

292ترجمه/ داستان پیدایشژانت فاکسلی، کوچکترین غول کوه نشین1مانکل غار نشین 751326

292ترجمه/ داستان پیدایشژانت فاکسلی، و خر پرنده2مانکل غار نشین761327

293ترجمه/ داستان پیدایشآن فاینچطوری خیلی بد خط بنویسیم771337

292ترجمه/ داستان پیدایشجنیفر جیکوبسنکوچک اندازه فیل781338

293ترجمه/ داستان پیدایشمارکوس سدویککتاب روزهای مرده791339

293ترجمه/ داستان پیدایشلیزا گرافچتر تابستان801340

293ترجمه/ داستان پیدایشکریستینه نوستلینگزسوسک طالیی پرواز کن811341

293ترجمه/ داستان پیدایشسوزان پاتروننیروی برتر الکی821342

293ترجمه/ داستان پیدایشپالچیو.جی.آراعجوبه831343

292ترجمه/ داستان پیدایشبورلی  کلی یرآقای هنشاو  عزیز841359

292ترجمه/ داستان پیدایشجان گرینخطای ستارگان بخت ما 851359/1

293ترجمه/ داستان مهر آموزجین اوستینغرور و تعصب861374

293ترجمه/ داستان امیر کبیرپاتریشیا رایتسوننارگان و ستارگان871518

293ترجمه/ داستان امیر کبیرسرو خانزادیانغارنشینان881519

292ترجمه/ داستان امیر کبیرمادلن دنی(اگر اسب بودی )قصه های تو در تو 891520

292ترجمه/ داستان امیر کبیرلنور لوکآلوین هو901554

911710
 )مجموعه هانک زیپزر، بزرگ ترین تنبل دنیا 

(... آبشار نیاگارا فرو می ریزد 
292ترجمه/ داستان چکههنری وینکلر

921711
 )مجموعه هانک زیپزر، بزرگ ترین تنبل دنیا 

(از درس آشپزی نمره ی تک گرفتم 
292ترجمه/ داستان چکههنری وینکلر

931712
 )مجموعه هانک زیپزر، بزرگ ترین تنبل دنیا 

(روز ایگوآنا 
292ترجمه/ داستان چکههنری وینکلر

941713
 )مجموعه هانک زیپزر، بزرگ ترین تنبل دنیا 

(زیپیتی زینگر 
292ترجمه/ داستان چکههنری وینکلر

951714
 )مجموعه هانک زیپزر، بزرگ ترین تنبل دنیا 

(شبی که از گردش علمی جا ماندم 
292ترجمه/ داستان چکههنری وینکلر

961715
 )مجموعه هانک زیپزر، بزرگ ترین تنبل دنیا 

(وای چه غذای تندی
292ترجمه/ داستان چکههنری وینکلر

971716
 )مجموعه هانک زیپزر، بزرگ ترین تنبل دنیا 

(کمک یکی از کالس چهارم نجاتم بدهد
292ترجمه/ داستان چکههنری وینکلر



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

981717
 )مجموعه هانک زیپزر، بزرگ ترین تنبل دنیا 

(مدرسه تابستانی فکر بکر کدام نابغه ای بود ؟ 
292ترجمه/ داستان چکههنری وینکلر

991718
 )مجموعه هانک زیپزر، بزرگ ترین تنبل دنیا 

(زندگی مخفی ام به عنوان نابغه پینگ پنگ 
292ترجمه/ داستان چکههنری وینکلر

1001729
چرا پرنده ها  )مجوعه قصه های خوشحال 

(.صبح به صبح آواز می خوانند
293ترجمه/ داستان چکهتری جونز

1011730
به ماه دست   )مجوعه قصه های خوشحال 

(بزن 
293ترجمه/ داستان چکهتری جونز

293ترجمه/ داستان چکهاومبرتو اکوسه قصه1021751



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

1ترجمه/ آموزشی سایه گسترمترجم سید مسعود موسوی(پرندگان  )نقاش کوچولو 1128

2ترجمه/ آموزشی سایه گسترمترجم سید مسعود موسوی(حیوانات اهلی)نقاش کوچولو 2143

2ترجمه/ آموزشی سایه گسترمترجم سید مسعود موسوی(دایناسورها)نقاش کوچولو 3144

2ترجمه/ آموزشی سایه گسترمترجم سید مسعود موسوی(ورزش ها)نقاش کوچولو 4145

2ترجمه/ آموزشی سایه گسترمترجم سید مسعود موسوی(وسایل نقلیه )نقاش کوچولو 5146

2ترجمه/ آموزشی سایه گسترمترجم سید مسعود موسوی(گل ها )نقاش کوچولو 6147

2ترجمه/ آموزشی سایه گسترمترجم سید مسعود موسوی(شغل ها )نقاش کوچولو 7148

2ترجمه/ آموزشی سایه گسترمترجم سید مسعود موسوی(زندگی زیر آب )نقاش کوچولو 8149

2تالیف/شعر سایه گسترمهدی مردانیکتاب ، آموزش ، بازی ، حیوانات قطبی9153

10186
آزمایش 62) 1آزمایش های دانشمندان کوچک 

(علمی درباره ستاره شناسی
1ترجمه/ علمی ذکرمترجم مهرداد عرفانیان

11187
آزمایش 59) 2آزمایش های دانشمندان کوچک 

(علمی درباره زیست شناسی
1ترجمه/ علمی ذکرمترجم مهرداد عرفانیان

12188
آزمایش 59) 3آزمایش های دانشمندان کوچک 

(علمی درباره شیمی
1ترجمه/ علمی ذکرمترجم مهرداد عرفانیان

13189
آزمایش 57) 4آزمایش های دانشمندان کوچک 

(علمی درباره زمین شناسی و جغرافیا
1ترجمه/ علمی ذکرمترجم مهرداد عرفانیان

14190
آزمایش 65) 5آزمایش های دانشمندان کوچک 

(علمی درباره فیزیک
1ترجمه/ علمی ذکرمترجم مهرداد عرفانیان

15191
آزمایش 63) 6آزمایش های دانشمندان کوچک 

(علمی درباره آب و هوا
1ترجمه/ علمی ذکرمترجم مهرداد عرفانیان

16243
در بیابان چه  )علوم من کتاب نخستین 

(.جاندارانی زندگی می کنند
2ترجمه/ سرگرمی حیوانات نوای مدرسهنینا و آنجال

17244
درعلفزار چه  )علوم من کتاب نخستین 

(.جاندارانی زندگی می کنند
2ترجمه/ سرگرمی حیوانات نوای مدرسهنینا و آنجال

18245
درسرزمین های سرد  )علوم من کتاب نخستین 

(.چه جاندارانی زندگی می کنند
2ترجمه/ سرگرمی حیوانات نوای مدرسهنینا و آنجال

19246
درآبگیر چه  )علوم من کتاب نخستین 

(.جاندارانی زندگی می کنند
2ترجمه/ سرگرمی حیوانات نوای مدرسهنینا و آنجال

20247
در دریا چه جاندارانی  )علوم من کتاب نخستین 

(.زندگی می کنند
2ترجمه/ سرگرمی حیوانات نوای مدرسهنینا و آنجال

کودکآموزشی                   فهرست کتابهای  علمی
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21248
در جنگل چه  )علوم من کتاب نخستین 

(.جاندارانی زندگی می کنند
2ترجمه/ سرگرمی حیوانات نوای مدرسهنینا و آنجال

22249
در باغ چه جاندارانی  )علوم من کتاب نخستین 

(.زندگی می کنند
2ترجمه/ سرگرمی حیوانات نوای مدرسهنینا و آنجال

23250
در جنگل های  )علوم من کتاب نخستین 

(.بارانی چه جاندارانی زندگی می کنند
2ترجمه/ سرگرمی حیوانات نوای مدرسهنینا و آنجال

293ترجمه/ داستان مبتکرانحسام سبحانی تهرانیسیرک ادب و نزاکت24282

292ترجمه/ داستان مبتکرانکنیسترشلی ، گوسفند پشمالو25294

293ترجمه/ داستان مبتکرانالهام نوجواندنیایت را بشناس در مهد کودک26311

2تالیف/ داستان روانشناسی قدیانیغالمرضا حیدری ابهریاز این خونه به اون خونه27341

2ترجمه/ آموزشی قدیانیپیترا راین هارد دقیقه ای با بچه ها5بازی 28364250

29419
مجموعه کتابهای آموزشی راز نقاشی های 

(آشنایی  ) 1قشنگ 
2تالیف/ نقاشی به نشرمحمد حسین صلواتیان

30420
مجموعه کتابهای آموزشی راز نقاشی های 

(مداد رنگی  ) 2قشنگ 
2تالیف/ نقاشی به نشرمحمد حسین صلواتیان

31421
مجموعه کتابهای آموزشی راز نقاشی های 

(ماژیک  ) 3قشنگ
2تالیف/ نقاشی به نشرمحمد حسین صلواتیان

32422
مجموعه کتابهای آموزشی راز نقاشی های 

(پنجره ی نقاشی  ) 4قشنگ 
2تالیف/ نقاشی به نشرمحمد حسین صلواتیان

33423
مجموعه کتابهای آموزشی راز نقاشی های 

(مداد شمعی  ) 5قشنگ 
2تالیف/ نقاشی به نشرمحمد حسین صلواتیان

34424
مجموعه کتابهای آموزشی راز نقاشی های 

(دنیای زیبای رنگ ها  ) 6قشنگ 
2تالیف/ نقاشی به نشرمحمد حسین صلواتیان

35425
مجموعه کتابهای آموزشی راز نقاشی های 

(گواش ) 7قشنگ 
2تالیف/ نقاشی به نشرمحمد حسین صلواتیان

36426
مجموعه کتابهای آموزشی راز نقاشی های 

(آبرنگ ) 8قشنگ 
2تالیف/ نقاشی به نشرمحمد حسین صلواتیان

37427
مجموعه کتابهای آموزشی راز نقاشی های 

(آکوالین )9قشنگ 
2تالیف/ نقاشی به نشرمحمد حسین صلواتیان

38428
مجموعه کتابهای آموزشی راز نقاشی های 

(کوالژ ) 10قشنگ 
2تالیف/ نقاشی به نشرمحمد حسین صلواتیان

39429
مجموعه کتابهای آموزشی راز نقاشی های 

(1-چاپ  ) 11قشنگ 
2تالیف/ نقاشی به نشرمحمد حسین صلواتیان

40430
مجموعه کتابهای آموزشی راز نقاشی های 

(وایتکس ) 12قشنگ 
2تالیف/ نقاشی به نشرمحمد حسین صلواتیان

41431
مجموعه کتابهای آموزشی راز نقاشی های 

(واکس ) 13قشنگ 
2تالیف/ نقاشی به نشرمحمد حسین صلواتیان
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42432
مجموعه کتابهای آموزشی راز نقاشی های 

(چاپ ) 14قشنگ 
2تالیف/ نقاشی به نشرمحمد حسین صلواتیان

43433
مجموعه کتابهای آموزشی راز نقاشی های 

(ماژیک تینری) 15قشنگ 
2تالیف/ نقاشی به نشرمحمد حسین صلواتیان

44434
مجموعه کتابهای آموزشی راز نقاشی های 

(خط و کپی) 16قشنگ 
2تالیف/ نقاشی به نشرمحمد حسین صلواتیان

45435
مجموعه کتابهای آموزشی راز نقاشی های 

(نقاشی گروهی) 17قشنگ 
2تالیف/ نقاشی به نشرمحمد حسین صلواتیان

46436
مجموعه کتابهای آموزشی راز نقاشی های 

(نقاشی پازل) 18قشنگ 
2تالیف/ نقاشی به نشرمحمد حسین صلواتیان

47437
مجموعه کتابهای آموزشی راز نقاشی های 

(نقاشی دیواری) 19قشنگ 
2تالیف/ نقاشی به نشرمحمد حسین صلواتیان

48438
مجموعه کتابهای آموزشی راز نقاشی های 

(نقاشی خالق) 20قشنگ 
2تالیف/ نقاشی به نشرمحمد حسین صلواتیان

49506
خودم می خوانم فارسی آموز برای کالس 

1 (آب نبات  )اولی ها 

شکوه قاسم نیا،عبدالرحمان 

صفارپور
1تالیف/ داستان افق

50507
خودم می خوانم فارسی آموز برای کالس 

5 (ماهی  )اولی ها 

شکوه قاسم نیا،عبدالرحمان 

صفارپور
1تالیف/ داستان افق

51508
خودم می خوانم فارسی آموز برای کالس 

2 (بادبادک )اولی ها 

شکوه قاسم نیا،عبدالرحمان 

صفارپور
1تالیف/ داستان افق

52509
خودم می خوانم فارسی آموز برای کالس 

3 (انار )اولی ها 

شکوه قاسم نیا،عبدالرحمان 

صفارپور
1تالیف/ داستان افق

53510
خودم می خوانم فارسی آموز برای کالس 

4 (دوچرخه )اولی ها 

شکوه قاسم نیا،عبدالرحمان 

صفارپور
1تالیف/ داستان افق

2ترجمه/ داستان آموزشی گیساتد هیلز(پک  )راکت با سواد می شود 54608

2ترجمه/ داستان آموزشی گیساتد هیلز(پک  )کتاب هایی کوچک از غاز و اردک 55609

2تالیف/ مهارت،هوش منظومه خردراحله پور آذر ، زهرا هاشمیت مثل ترس56610

2تالیف/ مهارت،هوش منظومه خردراحله پور آذر ، زهرا هاشمیخ مثل خشم57611

2تالیف/ مهارت،هوش منظومه خردراحله پور آذر ، زهرا هاشمیغ مثل غم58612

2تالیف/ مهارت،هوش منظومه خردراحله پور آذر ، زهرا هاشمیش مثل شادی59613

2ترجمه/ داستان منظومه خردالرن چایلدمی خواهم از درختها مراقبت کنم60617

2تالیف/ شعر سایه گسترمهدی مردانیکتاب ، آموزش ، بازی ، دنیای پرندگان61680

2تالیف/ شعر سایه گسترمهدی مردانیکتاب ، آموزش ، بازی ، حیوانات مزرعه62681

2تالیف/ شعر سایه گسترمهدی مردانیکتاب ، آموزش ، بازی ، حیوانات جنگل63682

2تالیف/ شعر سایه گسترمهدی مردانیکتاب ، آموزش ، بازی ، حیوانات دریایی64683
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2تالیف/ شعر سایه گسترمهدی مردانیکتاب ، آموزش ، بازی ، حیوانات وحشی65684

2تالیف/ شعر سایه گسترمهدی مردانیکتاب ، آموزش ، بازی ، ماهی ها66685

2تالیف/ شعر سایه گسترمهدی مردانیکتاب ، آموزش ، بازی ، سرزمین دایناسورها67686

2تالیف/ شعر سایه گسترمهدی مردانیکتاب ، آموزش ، بازی ، خزندگان68687

2تالیف/ شعر سایه گسترمهدی مردانیکتاب ، آموزش ، بازی ، میمون های بازیگوش69688

293تالیف/ کاردستی نخستینامیر قشقاییاوریگامی همراه با کاغذ رنگی و سی دی70715

292تالیف/ آموزشی یارمانا و آموخته...محمد نجفی و (کتاب کار کودکان  )آموزش تفکر به کودکان 71719

292تالیف/ آموزشی کانون پرورش فکریمحمدعلی کشاورزقلقلی72793

292تالیف/ آموزشی کانون پرورش فکریفرزانه باباییپولک های چوبی73794

292تالیف/ آموزشی کانون پرورش فکریفرزانه باباییخاطرات چوبی74802

292تالیف/ آموزشی کانون پرورش فکریمحمدعلی کشاورزبرش بزن بچسبون75803

292تالیف/ آموزشی کانون پرورش فکریآذر کتابی فعالیت خالق آموزشی54بیش تر از بازی 76806

193تالیف/ آموزشی مرسلدبرا وایسبازی های کودکانه77924

293تالیف/ آموزشی جان جهانناهید گیگا (بهترین هدیه  )قصه های خانه ی بی بی رعنا 78972

79973
کی بود که  )قصه های خانه ی بی بی رعنا 

(گفت شب شده وقت الالست ؟
293تالیف/ آموزشی جان جهانناهید گیگا

293تالیف/ آموزشی جان جهانناهید گیگا(رنگین کمان )قصه های خانه ی بی بی رعنا 80974

81975
پروانه ها به  )قصه های خانه ی بی بی رعنا 

(دوستانشان سالم می کنند
293تالیف/ آموزشی جان جهانناهید گیگا

82976
خبر خوش  )قصه های خانه ی بی بی رعنا 

(قاصدک
293تالیف/ آموزشی جان جهانناهید گیگا

83977
هدیه ی تولد  )قصه های خانه ی بی بی رعنا 

(خانم جوجه تیغی 
293تالیف/ آموزشی جان جهانناهید گیگا

293تالیف/ آموزشی جان جهانناهید گیگا(پر سفید  )قصه های خانه ی بی بی رعنا 84978

293تالیف/ آموزشی جان جهانناهید گیگا(گردوی قلقله زن  )قصه های خانه ی بی بی رعنا 85979

86980
کمک خانم  )قصه های خانه ی بی بی رعنا 

(گنجشک بیهوش شده 
293تالیف/ آموزشی جان جهانناهید گیگا

87981
کمک  پیشی  )قصه های خانه ی بی بی رعنا 

(کوچولو نفت خورده 
293تالیف/ آموزشی جان جهانناهید گیگا

88982
کمک پای ملخ  )قصه های خانه ی بی بی رعنا 

(شکسته 
293تالیف/ آموزشی جان جهانناهید گیگا

89983
کمک من  )قصه های خانه ی بی بی رعنا 

(گرما زده شده ام 
293تالیف/ آموزشی جان جهانناهید گیگا

90984
کمک گوساله  )قصه های خانه ی بی بی رعنا 

(کوچولو داره خفه می شه 
293تالیف/ آموزشی جان جهانناهید گیگا
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91985
کمک سر آقا  )قصه های خانه ی بی بی رعنا 

(موشه خون آمده
293تالیف/ آموزشی جان جهانناهید گیگا

92986
کمک دستم را  )قصه های خانه ی بی بی رعنا 

(بریدم
293تالیف/ آموزشی جان جهانناهید گیگا

93987
کمک توی  )قصه های خانه ی بی بی رعنا 

(پای آقا موش میخ رفته
293تالیف/ آموزشی جان جهانناهید گیگا

94988
کمک جوجه  )قصه های خانه ی بی بی رعنا 

(خال خالی داره غرق می شه
293تالیف/ آموزشی جان جهانناهید گیگا

95989
کمک زنبور  )قصه های خانه ی بی بی رعنا 

(فرفری را نیش زد
293تالیف/ آموزشی جان جهانناهید گیگا

293تالیف/ آموزشی جان جهانناهید گیگا(کمک آی سوختم )قصه های خانه ی بی بی رعنا 96990

97991
کمک شاخ  )قصه های خانه ی بی بی رعنا 

(بلند یخ زده
293تالیف/ آموزشی جان جهانناهید گیگا

294تالیف/ داستان آموزشی نشر شهرمحمد مهدی رنجبر3 در 3کیدوکو 981078

کار گروهیببین به همراه سی دی991091
سازو کار،خانه 

آفتاب،نقش شمسه
293تالیف/ آموزشی 

293تالیف/ آموزشی تیمورزادهکلر لولینچرا باید خوب غذا بخورم؟1001094

293تالیف/ آموزشی تیمورزادهکلر لولینچرا باید با دوستانم سهیم باشم ؟1011095

293تالیف/ آموزشی تیمورزادهجن گرینچرا باید زباله ها را بازیافت کنم؟1021096

293تالیف/ آموزشی تیمورزادهکلر لولینچرا باید خوب گوش کنم1031097

293تالیف/ آموزشی تیمورزادهجن گرینچرا باید در مصرف انرژی صرفه جویی کنم ؟1041098

293تالیف/ آموزشی تیمورزادهکلر لولینچرا باید به دیگران کمک کنم ؟1051099

293تالیف/ آموزشی تیمورزادهجن گرینچرا باید در مصرف آب صرفه جویی کنم ؟1061100

293تالیف/ آموزشی تیمورزادهجن گرینچرا باید مواظب طبیعت باشم ؟1071101

292ترجمه/ پژشکیتیمورزاده...الوین سیلور استاین و (گوش درد  )سالمت من 1081102

292ترجمه/ پژشکیتیمورزاده...الوین سیلور استاین و (تناسب اندام  )سالمت من 1091103

292ترجمه/ پژشکیتیمورزاده...الوین سیلور استاین و (دل درد  )سالمت من 1101104

292ترجمه/ پژشکیتیمورزاده...الوین سیلور استاین و (از خطر ایمن باشیم   )سالمت من 1111105

1121126
براساس کتاب بخوانیم و بنویسیم  )بهار دانایی 

(پایه اول دبستان همراه با جند متن دیکته 
293تالیف/ راهنمای آموزشی مهر زهرااحمد انصاری

292تالیف/ بازی آموزشی مهر زهرامهری چوپانی1بازی و هنر آموزش ریاضی 1131127

292تالیف/ آموزشی سرو یاسینعلیرضا آذربایجانیآب ف خاک ، هوا نعمت های بزرگ خدا1141134

292تالیف/ داستان سرو یاسینعلیرضا آذربایجانییک راه حل بهتر کدوم های باغچه ما1151135

293تالیف/ داستان آموزشی فرهنگ مردمخاتون شهر آشوبکار بد منوع1161180
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293تالیف/ داستان آموزشی فرهنگ مردمخاتون شهر آشوبحرف بد ممنوع1171181

293تالیف/ آموزشی فرای علمداریوش هفت برادرانمخزن های اسرار آمیز1181266

292تالیف/ آموزشی فرای علمداریوش هفت برادرانهیوالهای سبز1191267

292تالیف/ آموزشی فرای علمداریوش هفت برادرانراز غول های دریا1201268

292تالیف/ آموزشی فرای علمداریوش هفت برادرانحیات بر روی زمین1211269

292تالیف/ آموزشی فرای علمداریوش هفت برادرانسفر به اعماق1221270

293تالیف/ آموزشی فرای علمداریوش هفت برادرانسالطین آسمان1231271

292تالیف/ آموزشی فرای علمداریوش هفت برادرانغول های فراموش شده1241272

292تالیف/ آموزشی فرای علمداریوش هفت برادرانفرمان روایان زمین1251273

293تالیف/ آموزشی فرای علمداریوش هفت برادرانغول های سیاه1261274

292تالیف/ آموزشی فرای علمداریوش هفت برادرانما انسان ها1271275

293تالیف/ کاردستیپیدایشنیلوفر میر محمدی(شیرینی ها  )آشپزی با گل 1281313

293تالیف/ کاردستیپیدایشنیلوفر میر محمدی(کباب ها و کتلت ها  )آشپزی با گل 1291314

293تالیف/ کاردستیپیدایشنیلوفر میر محمدی(آبنبات چوبی و بیسکویت ها  )آشپزی با گل 1301315

293تالیف/ کاردستیپیدایشنیلوفر میر محمدی(پیتزاها )آشپزی با گل 1311316

293تالیف/ کاردستیپیدایشنیلوفر میر محمدی(کیک ها ا )آشپزی با گل 1321317

1331366
درسهایی از زندگی بزرگان برای کودکان و 

(لویی پاستور  ) 1نوجوانان 
293ترجمه/ علمی ، ادبیات مهر آموزحسن احمد جغام

293ترجمه/ آموزشیشهر قلمتادپار(کتاب صلح  )دنیای دوست داشتنی من 1341468

293ترجمه/ آموزشیشهر قلمتادپار(کتاب احساس های خوب  )دنیای دوست داشتنی من 1351469

293ترجمه/ آموزشیشهر قلمتادپار(کتاب زمین )دنیای دوست داشتنی من 1361470

1371471
خوبه که با دیگران  )دنیای دوست داشتنی من 

(فرق داری 
293ترجمه/ آموزشیشهر قلمتادپار

1381472
ما برای هم ساخته  )دنیای دوست داشتنی من 

(شده ایم 
293ترجمه/ آموزشیشهر قلمتادپار

1391473
کتاب مادر بزرگ  )دنیای دوست داشتنی من 

(ها
293ترجمه/ آموزشیشهر قلمتادپار

293ترجمه/ آموزشیشهر قلمتادپار(کتاب پدر بزرگ ها  )دنیای دوست داشتنی من 1401474

293ترجمه/ آموزشیشهر قلمتادپار(کتاب دوست دارم )دنیای دوست داشتنی من 1411475

293ترجمه/ آموزشی،ذهنیشهر قلموین دایر (من شگفت انگیزم  )توانمندی سازی کودکان 1421498

1431499
من مثبت بودن را  )توانمندی سازی کودکان 

(انتخاب می کنم 
293ترجمه/ روانشناسی شهر قلملوییز هی

1441500
چرا بهانه می گیری  )توانمندی سازی کودکان 

(؟ 
292ترجمه/ داستان آموزشی شهر قلموین دایر

1451501
چگونه شاد زندگی  )توانمندی سازی کودکان 

(کنیم 
292ترجمه/ داستان آموزشی شهر قلمدیپاک چوپرا



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

1461502
آیا می خواهی   )توانمندی سازی کودکان 

(دختر خوبی باشی ؟ 
292ترجمه/ خودشناسی شهر قلمکریستینا نورث راپ

293تالیف/ آموزشی ، بازی شهر قلمپیام ابراهیمی (پادشاه اقیانوس  )دنیای شگفت انگیز حیوانات 1471506

293تالیف/ آموزشی ، بازی شهر قلمپیام ابراهیمی (خداحافظی با کرم ابریشم  )دنیای شگفت انگیز حیوانات 1481507

1491509
 جلدی فرهنگ تصویری این چیه ؟ 6مجوعه 

اون چیه ؟
شهر قلمحسین نیلچیان

واژگان مصور فارسی و 

انگلیسی
292

292واژ آموزی مصورشهر قلمشیرین کره ای(در جنگل  )اولین کتاب نی نی ها1501511

292ترجمه/ راهنمای آموزشی امیر کبیرنوریا روکا(سینما  )هنر چیست ؟ 1511524

292ترجمه/ راهنمای آموزشی امیر کبیرنوریا روکا(تئاتر  )هنر چیست ؟ 1521525

292ترجمه/ راهنمای آموزشی امیر کبیرنوریا روکا(موسیقی  )هنر چیست ؟ 1531526

292تالیف/ آموزشی امیر کبیرمحمدرضا مرزوقی(خواب های پر قویی)قصه های تاالب 1541534

292تالیف/ آموزشی امیر کبیرمحمدرضا مرزوقی(رقص درناها  )قصه های تاالب 1551536

292تالیف/ آموزشی امیر کبیرمحمدرضا مرزوقی(قطب نما کوچولو  )قصه های تاالب 1561537

292تالیف/ مهارت و داستان امیر کبیرشون کاویهفت عادت کودکان شاد1571560

293ترجمه/ آموزشی امیر کبیرتریش کافنر(چهار فصل سرگرمی  ) 1سرگرمی های بهار 1581573

293ترجمه/ آموزشی امیر کبیرتریش کافنر(چهار فصل سرگرمی  )  2سرگرمی های تابستان 1591574

293ترجمه/ آموزشی امیر کبیرتریش کافنر(چهار فصل سرگرمی  )   3سرگرمی های پاییز 1601575

293ترجمه/ آموزشی امیر کبیرتریش کافنر(چهار فصل سرگرمی  )  4سرگرمی های زمستان 1611576

293ترجمه/ رنگ آمیزی و آموزش فنی ایرانگروه مولفان کومن( 1رنگ کنیم  )کتابهای آبی 1621583

293ترجمه/ رنگ آمیزی و آموزش فنی ایرانگروه مولفان کومن( 2رنگ کنیم  )کتابهای آبی 1631584

293ترجمه/ هوش، سرگرمی فنی ایرانگروه مولفان کومن( 1بچسبانیم  )کتابهای آبی 1641585

293ترجمه/ هوش، سرگرمی فنی ایرانگروه مولفان کومن( 2بچسبانیم  )کتابهای آبی 1651586

293تالیف/ داستان علمی و آزمایش فنی ایران...شهره یوسفی و (گیاهان و جانوران  ) 1علوم 1661587

293تالیف/ راهنمای آموزشی فنی ایران...شهره یوسفی و (علوم فیزیکی  ) 3علوم 1671588

293تالیف/ راهنمای آموزشی فنی ایران...شهره یوسفی و (زمین و فضا   ) 4علوم 1681589

293ترجمه/ عادات و رفتار فنی ایرانکی. شرکت انتشارات دی  برچسب60همراه با  ( 1بچسبان و بیاموز  )جانوران 1691590

292ترجمه/ دایناسور ها، مصور فنی ایراندر لینگ کیندرسلی برچسب60همراه با  ( 41بچسبان و بیاموز  )دایناسور 1701591

293ترجمه/ انرژی،محیط زیستفنی ایرانخیمنس نوریا(مصرف عاقالنه انرژی زمین  )کتاب های سبز 1711598

292ترجمه/محیط زیستفنی ایرانتام ویلی(من و زمین  )کتاب های سبز 1721599

292ترجمه/ آموزشی فنی ایرانمالی ریسنر(باب اسفنجی سبز می شود  )کتاب های سبز 1731600

293ترجمه/ آموزشی فنی ایرانالی بتل(مایکل کرافت از سرزمین بازیافت  )کتاب های سبز 1741601

292ترجمه/ آموزشی فنی ایرانآلیسون اینچز(! هیوالی سبز دریا را نجات می دهد )کتاب های سبز 1751602

292ترجمه/ آموزشی فنی ایراننوریا و امپر خیمنس(زمین ما ! بوی زباله پیف  )کتاب های سبز 1761603

292ترجمه/ آموزشی فنی ایرانآلیسون اینچز(خاطرات یک بطری پالستیکی  )کتاب های سبز 1771604

292ترجمه/ آموزشی فنی ایرانامیر پاشا خوش عاطفه(قصه حفظ زمین کار مهم یعنی این )کتاب های سبز 1781605

292ترجمه/ آموزشی فنی ایرانالرا برگن(زیستگاه خرس قطبی )کتاب های سبز 1791606
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293ترجمه/ آموزشی فنی ایرانآلن دروموند(جزیره انرژی  )کتاب های سبز 1801607

292ترجمه/ آموزشی فنی ایرانبریجت هرست(می خواهم پاندا را نجات دهم  )کتاب های سبز 1811608

1821609
در جست و جوی هوای  )کتاب های سبز 

(پاکیزه زمین ما 
فنی ایراننوریا خیمنس

ادبیات کودکان و نوجوانان 

ترجمه/ 
293

292ترجمه/ ادبیات نوجوانان فنی ایرانکیم مک کی ، جنی بونی(به راستی سبز باشید  )کتاب های سبز 1831610

293ترجمه/ آموزش فنی ایرانلیندا شوارتز(بچه ها مواظب باشید )کتاب های سفید 1841613

292ترجمه/ آموزش فنی ایرانفوب باین اشتاین(دورا به دکتر می رود  )کتاب های سفید 1851614

1861615
امان از دست بزرگ تر ها،  )کتاب های سفید 

(این کار را بکن ، آن کار را نکن 
292ترجمه/ آموزش فنی ایرانمرسر مایر

292ترجمه/ آموزش فنی ایرانمرسر مایر(منم می خوام  )کتاب های سفید 1871616

292ترجمه/ آموزش فنی ایرانمرسر مایر(شلخته  )کتاب های سفید 1881617

292ترجمه/ آموزش فنی ایرانمرسر مایر(یادم رفت  )کتاب های سفید 1891618

292ترجمه/ آموزش فنی ایرانمرسر مایر(نی نی  )کتاب های سفید 1901619

292ترجمه/ آموزش فنی ایرانمرسر مایر(خودم بلدم  )کتاب های سفید 1911620

293ترجمه/ آموزش فنی ایراناستوارت جیسوپ جلبک دریایی1921621

293ترجمه/ راهنمای آموزشی فنی ایراناستوارت جیهویج کمتر ، هویج بیشتر1931622

293ترجمه/ راهنمای آموزشی فنی ایراناستوارت جیبهترین ژیمناست دنیا1941623

293ترجمه/ راهنمای آموزشی فنی ایراناستوارت جیساعت چند است ؟1951624

293ترجمه/ راهنمای آموزشی فنی ایراناستوارت جی!بیب بیب ، ویژ ویژ1961625

293ترجمه/ راهنمای آموزشی فنی ایراناستوارت جیبلدم بشمارم1971626

293ترجمه/ راهنمای آموزشی فنی ایراناستوارت جیسه آتش نشان کوچولو1981627

293ترجمه/ راهنمای آموزشی فنی ایراناستوارت جییک جفت جوراب1991628

293ترجمه/ راهنمای آموزشی فنی ایراناستوارت جیهیوالهاوصندلی بازی2001629

فنی ایراناستوارت جیبهترین رژه حشرات2011630
راهنمای آموزشی، داستان 

ترجمه/ 
293

293ترجمه/ مهارت و داستان فنی ایرانمرسر مایرراستشو بگو2021631

293ترجمه/ مهارت و داستان فنی ایرانمرسر مایرکاشکی بلد بودم2031632

293ترجمه/ مهارت و داستان فنی ایرانمرسر مایرچه خواب بدی دیدم2041633

293ترجمه/ محیط زیستفنی ایرانهایده کروبیصرفه جویی در مصرف انرژی2051634

292ترجمه/ آموزشی فنی ایرانآلیسون اینچزباب اسفنجی دست به کار می شود2061635

292تالیف/ محیط زیست فنی ایرانسیدرضا کروبیآموزش بازیافت2071636

292ترجمه/  آموزشی فنی ایراندارن زچریست(از آلودگی هوا چه می دانیم ؟  )کتاب های سبز 2081637

292ترجمه/  آموزشی فنی ایرانالن راجر(از بازیافت  چه می دانیم ؟  )کتاب های سبز 2091638

292ترجمه/  آموزشی فنی ایرانجودیت اندرسون(محیط زیست پایدار )کتاب های سبز 2101639

292ترجمه/ محیط زیست فنی ایرانژان فرانسوا نوبله(پسماندها  )کتاب های سبز 2111640

292ترجمه/ آموزشی فنی ایرانایلین اسپینلی(روباه سبز  )کتاب های سبز 2121641
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292ترجمه/ آموزشی فنی ایرانجیمز مارتین(کامیون سبز  )کتاب های سبز 2131642

292ترجمه/ آموزشی فنی ایرانجاف وارینگ(پیشی کنجکاو و پرنده ی دانا  )کتاب های سبز 2141643

292ترجمه/ آموزشی فنی ایرانپیتر براون(باغچه پسرک  )کتاب های سبز 2151644

292ترجمه/ آموزشی فنی ایرانبافی سیلور من(بازیافت و کاهش زباله )کتاب های سبز 2161647

292ترجمه/ آموزشی فنی ایرانرابرت اسندن(دانشمندان سبز  )کتاب های سبز 2171648

293ترجمه/ آموزشی فنی ایرانارین فالینگانت (برنامه ریزی سبز در مدرسه )کتاب های سبز 2181649

293ترجمه/ آموزشی فنی ایرانجن گرین  (پسماند کمتر ، الودگی کمتر )کتاب های سبز 2191650

292ترجمه/ محیط زیست فنی ایرانژان فرانسوا نوبله، کاترین لوسک  (من زمینم را دوست دارم  )کتاب های سبز 2201651

293ترجمه/ محیط زیست فنی ایرانلو کریستی  (حفره ی الیه ازون و پوست شما  )کتاب های سبز 2211652

293ترجمه/  آموزشی فنی ایرانجنیفر النداو  (آفت کش ها و بدن ما  )کتاب های سبز 2221653

293ترجمه/  آموزشی فنی ایراندانیل هارمون  (اثر الودگی هوا بر دستگاه تنفس  )کتاب های سبز 2231654

292ترجمه/  آموزشی فنی ایرانجین دیویس اکیموتو(خرس قطبی دانا  )کتاب های سبز 2241656

292ترجمه/  آموزشی فنی ایرانماندآ بیشاپ(از انرژی چه میدانیم  )کتاب های سبز 2251657

292ترجمه/  آموزشی فنی ایرانشین پرایس(از آلودگی آب چه میدانیم  )کتاب های سبز 2261658

292ترجمه/  آموزشی فنی ایرانآماندا بیشاپ(از تغییرات اقلیم چه میدانیم  )کتاب های سبز 2271659

292ترجمه/  آموزشی فنی ایرانناتالی اسمیت(از حفاظت زیستگاه ها چه میدانیم  )کتاب های سبز 2281660

292ترجمه/  آموزشی فنی ایرانرکسان ماری گالیه(زمین بیمار ما  )کتاب های سبز 2291661

292ترجمه/ آموزشی،آلودگی هوا فنی ایرانکارولین توتن(هوای آلوده  )کتاب های سبز 2301662

293ترجمه/ آموزشی،محیط زیست فنی ایرانباربارا تیلور(نجات زمین در دستان ماست )کتاب های سبز 2311663

292ترجمه/ آموزش هوش فنی ایرانگروه مولفان کومن( سال به باال 2)(بیا کاغذ ببریم  )کتاب های آبی 2321671

293ترجمه/ آموزش هوش فنی ایرانگروه مولفان کومن( سال به باال 3)(بیا کاغذ ببریم  )کتاب های آبی 2331672

293ترجمه/ آموزش هوش فنی ایرانگروه مولفان کومن( سال به باال 2)(بیا رنگ کنیم  )کتاب های آبی 2341673

293ترجمه/ آموزش هوش فنی ایرانگروه مولفان کومن( سال به باال 2)( 2بیا رنگ کنیم  )کتاب های آبی 2351674

292ترجمه/ آموزش هوش فنی ایرانگروه مولفان کومن( سال به باال 2)(بیا تا کنیم   )کتاب های آبی 2361675

293ترجمه/ آموزش هوش فنی ایرانگروه مولفان کومن( سال به باال 2)( 2بیا تا کنیم  )کتاب های آبی 2371676

293ترجمه/ آموزش هوش فنی ایرانگروه مولفان کومن(آشنایی با حیوانات)(بیا بچسبانیم  )کتاب های آبی 2381678

293ترجمه/ آموزش هوش فنی ایرانگروه مولفان کومن(آشنایی با غذا)(بیا بچسبانیم  )کتاب های آبی 2391679

293ترجمه/ آموزش هوش فنی ایرانگروه مولفان کومن( سال به باال 2)(2بیا بچسبانیم  )کتاب های آبی 2401680

293ترجمه/ آموزش هوش فنی ایرانگروه مولفان کومن(آشنایی با غذا  )(بیا کاغذ ببریم )کتاب های آبی 2411681

293ترجمه/ آموزش هوش فنی ایرانگروه مولفان کومن( سال به باال3 )( 2بیا کاغذ ببریم  )کتاب های آبی 2421682

291ترجمه/ آموزش فنی ایرانالرا برگن (هر چیزی را دور نریز  )کتاب های سبز 2431684

293ترجمه/ آموزشیفنی ایرانالکساندرا فیکس(در مصرف فلزات  )کتاب های سبز 2441685

292ترجمه/ آموزشی،محیط زیست فنی ایرانالکساندرا فیکس(در مصرف پالستیک  )کتاب های سبز 2451686

293ترجمه/ آموزشی فنی ایرانالکساندرا فیکس(در مصرف آب  )کتاب های سبز 2461687

293ترجمه/ آموزشی فنی ایرانالکساندرا فیکس(در مصرف شیشه  )کتاب های سبز 2471688
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293ترجمه/ آموزشی فنی ایرانالکساندرا فیکس(در مصرف انرژی  )کتاب های سبز 2481689

293ترجمه/ آموزشی فنی ایرانالکساندرا فیکس(در مصرف مواد غذایی  )کتاب های سبز 2491690

294تالیف/ آموزش (دبستانک  )فردین پریسا میر حمزه 1آموزش شطرنج 2501700

294تالیف/ آموزش (دبستانک  )فردین پریسا میر حمزه 2آموزش شطرنج 2511701

2521702
 22درس به درس فارسی یادگیری متقاطع 

جدول استثنایی اول دبستان
294تالیف/ آموزش (دبستانک  )فردین سیدرضا تهامی

293تالیف/ آموزش (دبستانک  )فردین سیدرضا تهامی، آرزو عقابی جدول برای سوم دبستان53 یادگیری متقاطع 2531703

2541704
سواد خواندن ، اول دبستان ، داستان کوتاه 

همراه پرسش
293تالیف/ آموزش (دبستانک  )فردین سیدرضا تهامی

293تالیف/ آموزش (دبستانک  )فردین سیدرضا تهامیفلسفیدن اول دبستان2551705

192تالیف/ آموزش مدرسهمژگان ملکی3خوب بد کدامیک ؟ جلد 2561785

2571795
 ) 1مجموعه کتاب های خدای خوب من جلد 

(همه جا هستی 
192تالیف/ خداشناسی مدرسهسید محمد مهاجرانی

2581796
 ) 3مجموعه کتاب های خدای خوب من جلد 

(فقط تو می توانی 
192تالیف/ خداشناسی مدرسهسید محمد مهاجرانی

2591797
 ) 4مجموعه کتاب های خدای خوب من جلد 

(هر چی که دارم از توست  
192تالیف/ خداشناسی مدرسهسید محمد مهاجرانی

2601798
 ) 5مجموعه کتاب های خدای خوب من جلد 

(به همه غذا می دهی 
192تالیف/ خداشناسی مدرسهسید محمد مهاجرانی

192تالیف/ آموزشی مدرسهمرتضی دانشمندگنجی پشت دیوار2611802

192تالیف/ راهنمای آموزشی مدرسهکورش وفاداریبه کودکان نقاشی یاد دهیم2621806



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

2تالیف/ روانشناسیهنر آبیمژده پور حسینیمعنای رنگ12

2تالیف/ تاریخی کمال اندیشهجواد نعیمی(شکوفه های کهن  )  1مجموعه تاریخ ایران 283

2تالیف/ تاریخی کمال اندیشهجواد نعیمی(پایه های امپراتوری  )  2مجموعه تاریخ ایران 384

2تالیف/ تاریخی کمال اندیشهجواد نعیمی(ایستادگی در برابر تهاجم )  3مجموعه تاریخ ایران 485

1ترجمه/ آموزشی سایه گسترمحمد طاهری1اوریگامی آسان 5112

1ترجمه/ آموزشی سایه گسترمحمد طاهری2اوریگامی آسان 6113

1ترجمه/ آموزشی سایه گسترمحمد طاهری3اوریگامی آسان 7114

1ترجمه/ آموزشی سایه گسترمحمد طاهری4اوریگامی آسان 8115

2ترجمه/آموزشی علمی،نجومسایه گسترسوبکلیکحقیقت درباره فضا9130100

2ترجمه/آموزشی علمیسایه گستراستیو پارکرحقیقت درباره علوم تجربی10131100

2ترجمه/علمیسایه گستراستیو پارکرحقیقت درباره بدن انسان11132100

2ترجمه/علمیسایه گستراستیو پارکرحقیقت درباره دایناسورها12133100

2ترجمه/علمیسایه گسترسوبکلیکحقیقت درباره پرواز13134100

2ترجمه/علمیسایه گسترکلر الیورحقیقت درباره اقیانوس ها14135100

2ترجمه/علمیسایه گستراستیو پارکرحقیقت درباره کوسه ها15136100

2ترجمه/علمیسایه گسترجان ماالمحقیقت درباره اهرام16137100

2ترجمه/علمیسایه گستراستیو پارکرحقیقت درباره سرزمین های قطبی17138100

2ترجمه/علمیسایه گسترآنا کلی بورنحقیقت درباره نجات زمین18139100

1تالیف/علمی داستانینشر طالییعرفان خسرویعصر طالیی دایناسورها19175

1تالیف/ آموزشی نشر طالییمهدی زارعیفرهنگ  نامه طالیی ورزش20176

1تالیف/علمی نشر طالییعباس خارابافپرندگان آهنین21177

1ترجمه/ علمیذکرفیونا چندلرنخستین دایره المعارف بدن انسان22233

1ترجمه/ علمیذکرپاول داسولنخستین دایره المعارف جانوران23234

1ترجمه/ علمیذکربن دننخستین دایره المعارف دریاها و اقیانوس ها24235

1ترجمه/ علمیذکرآنا کلیبورنDNAنخستین دایره المعارف مهندسی ژنتیک و 25236

1ترجمه/ علمیذکرریچل فیرثنخستین دایره المعارف جهان علم26237

1ترجمه/ علمیذکرپاول داسولنخستین دایره المعارف فضا27238

293ترجمه/ علمی نوای مدرسه....کانی یانکوفسکی،لیزااییدانشنامه موضوعی فضا و اخترشناسی28242

293ترجمه/ علمی نوای مدرسهکانی یانکوفسکیکاوش در فضا29251

293ترجمه/ علمی نوای مدرسهلیزا اییمنظومه خورشیدی30252

293ترجمه/ علمی نوای مدرسهلیزا اییاخترشناسی تاریخ31253

293ترجمه/ علمی نوای مدرسهکانی یانکوفسکیتلسکوپ ها و اخترشناسان32254

293ترجمه/ علمی نوای مدرسهجینا دال فوکوفضا پیمایی به نام زمین33255

نوجوانآموزشی                   فهرست کتابهای  علمی



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

292تالیف/ آموزشی نوای مدرسهمجید مالمحمدیمن عید فطر هستم34256

292تالیف/ آموزشی نوای مدرسهمجید مالمحمدیمن عید قربان هستم35257

292تالیف/ آموزشی نوای مدرسهمجید مالمحمدیمن عید مبعث هستم36258

292تالیف/ آموزشی نوای مدرسهمجید مالمحمدیمن نیمه شعبان هستم37259

292تالیف/ آموزشی نوای مدرسهمجید مالمحمدیمن عید غدیر هستم38260

292تالیف/ آموزشی نوای مدرسهمجید مالمحمدیمجموعه عیدهای اسالمی39261

2ترجمه/ معمای تصویری بافرزندانکریستین مک کورینگاه کن و تفاوت را بگو40264

2ترجمه/ معمای تصویری بافرزندانکریستین مک کورینگاه کن و حدس بزن41265

2ترجمه/ معمای تصویری بافرزندانکریستین مک کورینگاه کن و به خاطر بسپار42266

2ترجمه/ معمای تصویری بافرزندانکریستین مک کورینگاه کن و مقایسه کن43267

292تالیف/ دایره المعارف مبتکرانحمید اسدی کیادانشنامه کودک و نوجوان جانوران دریایی44283

292تالیف/ دایره المعارف مبتکرانمریم جاللیدانشنامه کودک و نوجوان علم45285

292تالیف/ دایره المعارف مبتکرانمریم جاللیدانشنامه کودک و نوجوان جانوران وحشی46286

293تالیف/ دایره المعارف مبتکرانهادی حداد منشدانشنامه کودک و نوجوان بدن انسان47287

293تالیف/ دایره المعارف مبتکرانهادی حداد منشدانشنامه کودک و نوجوان عجایب دنیا48288

293تالیف/ دایره المعارف مبتکرانمریم جاللیدانشنامه کودک و نوجوان حمل و نقل49289

293تالیف/ دایره المعارف مبتکرانوحید سیفی پوردانشنامه کودک و نوجوان گیاهان50290

293تالیف/ دایره المعارف مبتکرانوحید سیفی پوردانشنامه کودک و نوجوان کره ی زمین51291

293تالیف/ دایره المعارف مبتکرانوحید سیفی پوردانشنامه کودک و نوجوان کیهان52292

2ترجمه/ دایره المعارف مبتکراننعمت اهلل گلستانیان(فضا و زمان  )دانشنامه موضوعی دانش و فناوری 53305

2تالیف/ آموزشی قدیانیغالمرضا حیدری ابهریفرهنگ نامه سوره های قرآن54316

2تالیف/ آموزشی قدیانیاحمد فروغ بخشایران در عصر مغوالن و ایلخانان55319

2تالیف/ آموزشی قدیانیکوروش فتحیایران در عصر غزنویان و سلجوقیان56320

2تالیف/ آموزشی قدیانیحشمت اهلل سلیمیایران از اسالم تا آل بویه57321

2تالیف/ آموزشی قدیانیغالمرضا حیدری ابهریپرسش و پاسخ در باره زنان5832341

2تالیف/ آموزشی قدیانیغالمرضا حیدری ابهریپرسش و پاسخ در باره حضرت مهدی5932441

2تالیف/ آموزشی قدیانیغالمرضا حیدری ابهریپرسش و پاسخ در باره حضرت محمد و پیامبران6032546

2تالیف/ آموزشی قدیانیغالمرضا حیدری ابهریپرسش و پاسخ در باره نماز6132655

2تالیف/ آموزشی قدیانیغالمرضا حیدری ابهریپرسش و پاسخ در باره موضوعات گوناگون62327104

پرسش و پاسخ در باره اهل بیت6332862 2تالیف/ آموزشی قدیانیغالمرضا حیدری ابهری 

2تالیف/ آموزشی قدیانیغالمرضا حیدری ابهریپرسش و پاسخ در باره خدا6432970

2تالیف/ آموزشی قدیانیغالمرضا حیدری ابهریپرسش و پاسخ در باره اخالق و رفتارا6533076

2تالیف/ آموزشی قدیانیغالمرضا حیدری ابهریپرسش و پاسخ در باره مرگ و معاد6633176

2تالیف/ آموزشی قدیانیغالمرضا حیدری ابهریپرسش و پاسخ در باره قرآن6733275

2تالیف/ آموزشی قدیانیسید حسین رضوی خراسانیایران در عصر تیموریه68337

2تالیف/ آموزشی قدیانیاحمد فروغ بخشایران در عصر افشاریه69338



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

70340
شیوه خالق در هنر و کاردستی با دور365  

ریختنی ها
2تالیف/ آموزشی قدیانیوات فیونا

2تالیف/ آموزشی قدیانیسید حسین رضوی خراسانیایران در عصر زندیه71350

2تالیف/ آموزشی قدیانیهانس ماگنوس انزنسبرگرشیطونک سرزمین اعداد72361

2تالیف/ سرگرمی قدیانیحسین کریمشاهی بیدگلیجدول های متنوع مذهبی73368

1ترجمه/ دانش نامه افقلوئیز اسپیلزبریدانش نامه آب و هوا74497

1ترجمه/ دانش نامه افقم سانتون. کدانش نامه تمدن های جهان باستان75498

1ترجمه/ دانش نامه افقاستیو پارکردانش نامه بدن انسان76499

1تالیف/ آموزشی افقشکوه حاجی نصراهللسرگذشت نجوم در ایران77501

2تالیف/ علمی نسل نو اندیشحمید رضا غالمرضاییمس ،فلز کیمیا78589

293تالیف/ آموزشی دانش نگارابراهیم عامل محرابیکارل هیاسن گزیدگی79679

80692
دیداری  )سفرهای پر ماجرای داری و ناری 

(شگفت با شیخ بهایی 
293تالیف/ آموزشی نخستینابوالقاسم فیض آبادی

81693
دیداری )سفرهای پر ماجرای داری و ناری 

(شگفت با زکریای رازی
292تالیف/ آموزشی نخستینابوالقاسم فیض آبادی

82694
دیداری )سفرهای پر ماجرای داری و ناری

(شگفت با رودکی پدر شعر فارسی
293تالیف/ آموزشی نخستینابوالقاسم فیض آبادی

83695
دیداری  )سفرهای پر ماجرای داری و ناری 

(شگفت با عبید زاکانی
293تالیف/ آموزشی نخستینابوالقاسم فیض آبادی

84696
دیداری )سفرهای پر ماجرای داری و ناری 

(شگفت با حافظ شیرازی
293تالیف/ آموزشی نخستینابوالقاسم فیض آبادی

85697
دیداری )سفرهای پر ماجرای داری و ناری 

(شگفت با محمد بن موسی خوارزمی
293تالیف/ آموزشی نخستینابوالقاسم فیض آبادی

86698
دیداری )سفرهای پر ماجرای داری و ناری 

(شگفت باابو علی سینا
292تالیف/ آموزشی نخستینابوالقاسم فیض آبادی

87699
دیداری )سفرهای پر ماجرای داری و ناری 

(شگفت با حکیم عمر خیام
292تالیف/ آموزشی نخستینابوالقاسم فیض آبادی

88700
دیداری )سفرهای پر ماجرای داری و ناری 

(شگفت با ابوالقاسم فردوسی
292تالیف/ آموزشی نخستینابوالقاسم فیض آبادی

89701
دیداری )سفرهای پر ماجرای داری و ناری 

(شگفت با بزرگمهر حکیم
292تالیف/ آموزشی نخستینابوالقاسم فیض آبادی

90702
دیداری )سفرهای پر ماجرای داری و ناری 

(شگفت با ناصر خسرو
292تالیف/ آموزشی نخستینابوالقاسم فیض آبادی

91703
دیداری )سفرهای پر ماجرای داری و ناری 

(شگفت باعطار نیشابوری
292تالیف/ آموزشی نخستینابوالقاسم فیض آبادی

92704
دیداری )سفرهای پر ماجرای داری و ناری 

(شگفت باموالنا جالل الدین مولوی
292تالیف/ آموزشی نخستینابوالقاسم فیض آبادی



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

93705
دیداری )سفرهای پر ماجرای داری و ناری 

(شگفت با ابوریحان بیرونی
293تالیف/ آموزشی نخستینابوالقاسم فیض آبادی

94706
دیداری )سفرهای پر ماجرای داری و ناری 

(شگفت باسعدی شیرازی
293تالیف/ آموزشی نخستینابوالقاسم فیض آبادی

95707
دیداری )سفرهای پر ماجرای داری و ناری 

(شگفت با فارابی معلم ثانی
193تالیف/ آموزشی نخستینابوالقاسم فیض آبادی

292تالیف/ داستان خدا شناسی کانون پرورش فکریسعید روح افزا(زمین او  )مجموعه بوی گل محمدی 96745

292تالیف/ دانستنی کانون پرورش فکریناصر نادریدانستنی های تاریخ انقالب اسالمی97763

292تالیف/ مذهبی کانون پرورش فکریحمید گروگانگزیده ای از صحیفه سجادیه خدای من 98786

292تالیف/ مذهبی کانون پرورش فکریمعصومه انصاریانگزیده نهج الفصاحه99787

292تالیف/ مذهبی کانون پرورش فکریمصطفی رحماندوستگزیده ای از نهج البالغه نیایش درختان100788

292تالیف/ آموزشیکانون پرورش فکریمحمدرضا یوسفیچنین جام لطیف101804

292تالیف/ آموزشیکانون پرورش فکریشمس الدین رحمانیحوالی مبارک، فلسطین از گذشته تا امروز102834

292تالیف/ کاردستی کانون پرورش فکریجالل وزیری(کاغذ بازی  )دایره المعارف کاغذ و تا 103835

293تالیف/ آموزشیکانون پرورش فکریمحمود حکیمی(فرصتی برای انتخاب  )آسمان چه می گوید 104836

293تالیف/ آموزشیکانون پرورش فکریسعید روح افزا(برای باال رفتن )آسمان چه می گوید 105837

293تالیف/ آموزشیکانون پرورش فکریناصر نادری(دروازه ابدیت )آسمان چه می گوید 106838

293تالیف/ آموزشیکانون پرورش فکریمحمد طیب(نیکی و نیکان)آسمان چه می گوید 107839

293تالیف/ آموزشیکانون پرورش فکریمحمد طیب(ادبستان)آسمان چه می گوید 108840

293تالیف/ آموزشیکانون پرورش فکریجمال رادفرداستان پیدایش خط از کتیبه تا کتاب109875

293تالیف/ آموزشیکانون پرورش فکریریچارد و لوییس اسپیلز بوری(انرژی باد  )گفت و گو درباره انرژی 110894

293تالیف/ آموزشیکانون پرورش فکریریچارد و لوییس اسپیلز بوری(انرژی خورشید  )گفت و گو درباره انرژی 111895

293تالیف/ آموزشیکانون پرورش فکریریچارد و لوییس اسپیلز بوری(انرژی سوخت فسیلی  )گفت و گو درباره انرژی 112896

293تالیف/ آموزشیکانون پرورش فکریریچارد و لوییس اسپیلز بوری(انرژی آب  )گفت و گو درباره انرژی 113897

293تالیف/ آموزشیکانون پرورش فکریریچارد و لوییس اسپیلز بوری(انرژی زیست توده )گفت و گو درباره انرژی 114898

293تالیف/ آموزشیکانون پرورش فکریریچارد و لوییس اسپیلز بوری(انرژی هسته ای )گفت و گو درباره انرژی 115899

293تالیف/ زیستی کانون پرورش فکریعلی گلشنپستانداران ایران جلد دوم سگ سانان و کفتارها116903

1171010
نخستین تجربه  )تاریخ با غرغرهای اضافه 

(استعمار غربی در ایران 
192تالیف/ تاریخی آفرینگانعلی اضغر سید آبادی

1181011
این نقشه بزرگ چرا  )تاریخ با غرغرهای اضافه 

(کوچک شد ؟ 
192تالیف/ تاریخی آفرینگانعلی اضغر سید آبادی

192تالیف/ تاریخی آفرینگانعلی اضغر سید آبادی(ایران چگونه ایران شد ؟  )تاریخ با غرغرهای اضافه 1191012

292ترجمه/ آموزشیتیمورزادهاوا بار گالواسم من پیکاسو است1201106

293ترجمه/ فرهنگنامه ، ادبیات تیمورزادهاستفانو سیبالفرهنگ نامه مشاهیر طول تاریخ1211125

1221136
دوست من کسی است که  ) 1تفکر انتقادی 

(عیب هایم را به من نشان دهد 
293تالیف/ آموزشی سرو یاسیناحمد رضا آذر

293تالیف/ اخالق اسالمی سرو یاسینحبیب اله ابراهیمیگفت و گو با امام علی علیه السالم1231137



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

293تالیف/ دایره المعارف،تاریخمحراب قلممسعود جوادیاندایره المعارف تاریخ ایران1241216

292تالیف/ دایره المعارف تاریخمحراب قلماحسان کاتبیدایره المعارف تاریخ اسالم1251219

1261221
چراهای شگفت انگیز پاسخ به سوال های 

کودکان و نوجوانان استان خراسان شمالی

مهدی چوبینه ، کوروش 

امیری نیا
292تالیف/ دایره المعارفمحراب قلم

1271222
چراهای شگفت انگیز پاسخ به سوال های 

کودکان و نوجوانان استان سمنان

مهدی چوبینه ، کوروش 

امیری نیا
292تالیف/ دایره المعارفمحراب قلم

1281224
چراهای شگفت انگیز پاسخ به سوال های 

کودکان و نوجوانان استان کرمان

مهدی چوبینه ، کوروش 

امیری نیا
292تالیف/ دایره المعارفمحراب قلم

1291225
چراهای شگفت انگیز پاسخ به سوال های 

کودکان و نوجوانان استان قزوین

مهدی چوبینه ، کوروش 

امیری نیا
292تالیف/ دایره المعارفمحراب قلم

1301226
چراهای شگفت انگیز پاسخ به سوال های 

کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی

مهدی چوبینه ، کوروش 

امیری نیا
293تالیف/ دایره المعارفمحراب قلم

1311318
جغرافیای ترسناک جهان و )طبیعت ترسناک 

(زمین ، کمک
292ترجمه/ آموزشی پیدایشآنیتا گانری

292ترجمه/ آموزشی پیدایشآنیتا گانری(دریاچه های اسرار آمیز )طبعت ترسناک1321319

292ترجمه/ آموزشی پیدایشآنیتا گانری(جزیره های دور افتاده)طبعت ترسناک1331320

292ترجمه/ آموزشی پیدایشآنیتا گانری(جنگل های بارانی بی در و پیکر)طبعت ترسناک1341321

292ترجمه/ آموزشی پیدایشآنیتا گانری(رودخانه های خشمگین)طبعت ترسناک1351322

292ترجمه/ آموزشی پیدایشآنیتا گانری(اقیانوس های هراس آور)طبعت ترسناک1361323

292ترجمه/ آموزشی پیدایشاستفان مینزدرد سر ، سه روزه آدم بی عیب و نقصی شوید1371328

293تالیف/ تحقیق،روش شناسی مهر آموزحسین آموزگار،نرگس محمودیراهنمای روش تحقیق علمی برای دانش آموزان1381363

1391367
درسهایی از زندگی بزرگان برای کودکان و 

(اسحق نیوتن  ) 2نوجوانان 
293ترجمه/ علمی ، ادبیات مهر آموزفیصل سعد کنز

1401368
درسهایی از زندگی بزرگان برای کودکان و 

(ارشمیدس  ) 3نوجوانان 
293ترجمه/ علمی ، ادبیات مهر آموزحسن احمد جغام

1411369
درسهایی از زندگی بزرگان برای کودکان و 

(توماس ادیسون  ) 4نوجوانان 
193ترجمه/ علمی ، ادبیات مهر آموزحسن احمد جغام

293ترجمه/ آموزشی شهر قلمامیلی بومونفرهنگ تصویری مشاغل 1421456

293ترجمه/ آموزشی شهر قلمامیلی بومونفرهنگ تصویری طبیعت1431457

294ترجمه/ آموزشی شهر قلمامیلی بومونفرهنگ تصویری موسیقی1441458

293ترجمه/ آموزشی شهر قلمامیلی بومونفرهنگ تصویری هنر1451459

292ترجمه/ آموزشی امیر کبیریعقوب حیدریدریانوردی با دوچرخه1461517

292ترجمه/ آموزشی امیر کبیرهومن بابک ، نگار پدرامسرزمین سازها1471540

292ترجمه/ آموزشی امیر کبیرکارول استاتبهترین راهنمای ستارگان و فضا1481559

1491563
از مجموعه  )کاردستی با جعبه های مقوایی  

(کتابهای چهار گام 
292ترجمه/ کاردستی امیر کبیرویکتوریا سیش

1501564
از مجموعه کتابهای  )کاردستی با  بادکنک ها 

(چهار گام 
292ترجمه/ کاردستی امیر کبیرویکتوریا سیش



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

292ترجمه/ هوش امیر کبیرپیدر فین شو و آنا توسربات ها1511565

292ترجمه/ آموزشی امیر کبیرجانسین ون کلیوکتاب بزرگ بازی های علمی و آزمایش های ساده1521566

292ترجمه/ آموزشی فنی ایرانکیت واکر(کاغذ و بازیافت  )کتاب های سبز 1531592

292ترجمه/ آموزشی فنی ایرانکیت واکر(شیشه و بازیافت  )کتاب های سبز 1541593

292ترجمه/ آموزشی فنی ایرانکیت واکر(آلومینیوم و بازیافت  )کتاب های سبز 1551594

292ترجمه/ آموزشی فنی ایرانکیت واکر(پالستیک و بازیافت  )کتاب های سبز 1561595

292ترجمه/ آموزشی فنی ایرانکیت واکر(فوالد و بازیافت  )کتاب های سبز 1571596

293ترجمه/ آموزشی فنی ایرانکیت واکر(پسماندهای خانگی  )کتاب های سبز 1581597

292ترجمه/ آموزشی فنی ایرانناتالی اسمیت(از حفاظت زیستگاه ها چه میدانیم  )کتاب های سبز 1591660

293ترجمه/ محیط زیست فنی ایرانباربارا تیلور(نجات زمین در دستان ماست )کتاب های سبز 1601663

293ترجمه/ آزمایش چکهویکی کاب2آزمایش های علمی خوردنی 1611726

294تالیفنازلیروح اهلل و آرش  زبرجدی آشتی رساله دانش آموزی1621752

293تالیف/ فضا شناسی نغمه نو اندیشمژده دلیر شارمی ، سمیرا مزینانیان(آزمایش هایی درباره مفاهیم نجوم  )اکتشاف فضا 1631753

192تالیف/ تاریخ مدرسهزهرا کشاورز قاسمیایران در عصر تیموری1641758

193تالیف/ آموزش حسابداری مدرسهزهرا دیانتی دیلمیحسابداری برای بچه های حسابی1651759

192تالیف/ راهنمای آموزشی مدرسهمرجان کیان و لیلی انگجیویژگی ها و مهارت های مربی پیش دبستانی1661761

192ترجمه/ آزمایش علوم مدرسهباب بنت،دن کینآزمایش علمی برای دانشمندان فردا167176240

193ترجمه/ انرژی،ادبیات کودکانمدرسهامانوئل لوپتیانرژی ها چرا و چگونه1681763

193تالیف/ بازی فکری مدرسهمحمد شاکردنیای بازیهای فکری1691766

192مناجات و دعا مدرسهسید احمد زرهانیدعا و نیایش1701773

1711776
تولید مثل و  )مجموعه کتاب های دانش پایه 

(رشد و نمو 
193تالیف/ علمی مدرسهحسین الوندی

1تالیف/ مذهبی مدرسهعلیرضا صادقی میاب(قطره ای از دریا  )آشنایی با نهج البالغه 1721779

192تالیف/ سرگذشتنامه مدرسهاسفندیار معتمدی (حکیم رازی  )ستارگان شرق 1731780

192تالیف/ تاریخ مدرسهمهدی آشتیانیقیام وقعود1741781

192تالیف/ سرگذشتنامه مدرسهاسفندیار معتمدی (حکیم نیشابور )ستارگان شرق 1751782

293تالیف/ علمی ، ریاضی مدرسهحسن ساالریغیاث الدین جمشید کاشانی1761783

193ترجمه/ راهنمای آموزشی مدرسهجان هیثوم، مایکل باون(شیمی و زیست  )  2پیش بینی مشاهده توضیح جلد 1771803

1781805
از اتم تا کیهان، تاریخچه ی ذرات ماده از آغاز 

تا به امروز
193ترجمه/ آموزشی مدرسهفرانکو فورستا مارتین

192تالیف/ اطالعات عمومی مدرسهمحمد شکاریبیشتر بدانیم 1791809

192ترجمه/ آموزشی ، سنگ ها مدرسهربکافو کنرسنگ های رسوبی1801810

192ترجمه/ آموزشی ، خاک مدرسهربکافو کنرخاک1811811

193ترجمه/ آموزشی ، سنگ ها مدرسهربکافو کنرسنگ های دگرگونی1821812

193ترجمه/ راهنمای آموزشی مدرسهجان هیثوم، مایکل باون(فیزیک  )1پیش بینی ، مشاهده و توضیح جلد 1831813



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

2تالیف/ شعرهنر آبیافسانه شعبان نژادترانه های کودکی13

2تالیف/ شعرهنر آبیآیلین شامی-نرگس باقریقصه های کودکی24

293تالیف/ شعر خط خطیمریم جاللیCD +(زرافه های طالیی  ) 3مجموعه ترانه های کودکانه 316

293تالیف/ شعر خط خطیمریم جاللیCD + (کفش عروسکم  ) 2مجموعه ترانه های کودکانه 417

293تالیف/ شعر خط خطیمریم جاللیCD  +(گربه خط خطی ) 1مجموعه ترانه های کودکانه 518

293تالیف/ شعر خط خطیپیرایه یغماییابری بازیگوش620

2تالیف/شعر سایه گسترمهدی مردانیمشکل مارمولک7154

2تالیف/شعر سایه گسترمهدی مردانیتمساح شیطون بال8155

2تالیف/شعر سایه گسترمهدی مردانیآبی بازم تو خوابی9156

2تالیف/شعر سایه گسترمهدی مردانیقورقوری بد اخالق10157

2تالیف/شعر سایه گسترمهدی مردانیهاپوکوچولو یواشتر11158

2تالیف/شعر سایه گسترمهدی مردانیکوسه که ترس نداره12159

2تالیف/شعر سایه گسترمهدی مردانیشیر بزرگ مغرور13160

2تالیف/شعر سایه گسترمهدی مردانیاردک نوک طالیی14161

2تالیف/ شعر قدیانیشکوه قاسم نیااتل متل این گلمه ، عشق منه ، خشگلمه15336

2تالیف/ داستان زعفرانناصر کشاورزسبیل بابات می چرخه16408

2تالیف/ شعر به نشرناصر کشاورز جلدی8مجموعه ترانه های کی بود ؟ کی بود؟17444

2ترجمه/ شعر گیساتد هیلزغاز غازی جون پس چی می خواد18600

2ترجمه/ شعر گیساتد هیلزاین یکی اون یکی19601

2ترجمه/ شعر گیساتد هیلزیک جوجه غاز دو جوجه اردک20602

2ترجمه/ شعر گیساتد هیلزچی بود؟ چی بود؟ کدو بود21603

2ترجمه/ شعر گیساتد هیلزما خوش حالیم ، تو هم بیا22604

2ترجمه/ شعر گیساتد هیلزدرخت ما عروس شده23605

2ترجمه/ شعر گیساتد هیلزما می تونیم ما می تونیم24606

1تالیف/ شعر نگارینهفاطمه ابطحیپیر زن قالی باف25631

293تالیف/ شعر دانش نگاراسداهلل شعبانی،پیوندفرهادینژیله شکل تیله26641

292تالیف/ داستان کانون پرورش فکریشاهین رهنماغم های قالبی27791

293تالیف/ شعر کانون پرورش فکریمریم هاشم پوریک قوری پر از قور28841

293تالیف/ شعر کانون پرورش فکریزهرا داورییک قاچ هندوانه29842

293تالیف/ شعر کانون پرورش فکریناصر کشاورزقد سر سوزن30843

293تالیف/ شعر کانون پرورش فکریمریم اسالمیدامادی آقا کالغه31844

293تالیف/ شعر کانون پرورش فکریطیبه شامانیدم گربه ها را بکش32846

293تالیف/ شعر کانون پرورش فکریمریم اسالمیصدای بال لک لک ها33847

فهرست کتابهای  شعر                   کودک



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

293تالیف/ شعر کانون پرورش فکریسروده افشین اعالبه یاد کانون34884

292تالیف/ داستان آموزشینشر شهرزهره پریرخخط خطی351052

292تالیف/ داستان نشر شهرمرجان کشاورزی آزادسیاره توکی ها361053

292تالیف/ داستان نشر شهرزهرا موسویغول جیغ جیغوی ترسو371054

292تالیف/ داستان نشر شهرزهره پریرخدوست داشتنی381055

292تالیف/ داستان نشر شهرمرجان کشاورزی آزادخرسی، تبر و درخت391056

292تالیف/ داستان نشر شهرمجید راستیآب گفت من خوردنی نیستم401057

292تالیف/ داستان نشر شهرمجید راستیچه کسی برای گنجشک نامه نوشت؟411058

292تالیف/ داستان نشر شهرزهره پریرخ137مجموعه 421059

292تالیف/ داستان نشر شهرمحمدرضا شمساتوبوس و دریا431060

292تالیف/ داستان نشر شهرطاهره ایبدآقا کلک: محاکمه یک گربه بدبخت 441061

292تالیف/ داستان نشر شهرمحمدرضا شمسسیب سبز451062

292تالیف/ داستان نشر شهرالله جعفریپری دریایی461063

292تالیف/ داستان نشر شهرطاهره ایبدبرو باال بیا پایین: محاکمه یک گربه بدبخت 471064

292تالیف/ داستان نشر شهرناصر کشاورزگومب گومب481065

292تالیف/ داستان نشر شهرمجید راستیموش میشم مرا بگیر491066

292تالیف/ داستان نشر شهرطاهره ایبدنگذارید فرار کند501067

292تالیف/ شعر نشر شهرفریدون سراج تا آن ور خیابان511068

292تالیف/ شعر نشر شهرمصطفی رحماندوست هله هوله های خوشمزه521069

292تالیف/ شعر نشر شهرمریم هاشم پورزمین بازی ما را خریدند531070

292تالیف/ شعر نشر شهر(شاهد  )جعفر ابراهیمی  خوشا به حالت ای روستایی541071

292تالیف/ شعر نشر شهرمصطفی رحماندوست پرنده جان پرنده جان551072

292تالیف/ شعر نشر شهرشکوه قاسم نیا االغه با تو قهرم561073

292تالیف/ شعر نشر شهرافسانه شعبان نژاد گنجشک و سبز و قرمز571074

292تالیف/ شعر نشر شهراسداهلل شعبانی سرخه می گه نگه دار581075

292تالیف/ شعر نشر شهراسداهلل شعبانی شهر خط خطی591076

292تالیف/ شعر نشر شهرمریم هاشم پور گربه دم بریده601077

611232
ماجراهای غول سیصد ساله و میز جادویی اش 

(چشمه ی جادو و تاجر لنگ)
293تالیف/ شعر سیمای شرقناصر کشاورز

621233
ماجراهای غول سیصد ساله و میز جادویی اش 

(تولد عجیب و مهمان های غریب)
293تالیف/ شعر سیمای شرقناصر کشاورز

631234
ماجراهای غول سیصد ساله و میز جادویی اش 

(میزا زو بزا و حاکم بدجنس)
293تالیف/ شعر سیمای شرقناصر کشاورز

293تالیف/ شعر پیدایشمهری ماهوتی(کفش های جیک جیکی  )شعر و شکر 641346

293تالیف/ شعر پیدایششراره وظیفه شناس(بی اجازه  )شعر و شکر 651347

293تالیف/ شعر پیدایشناصر کشاورز(مثل یه بلبل کوچولو  )شعر و شکر 661348

293تالیف/ شعر پیدایشبابک نیک طلب (هم این قشنگ هم اون قشنگ )شعر و شکر 671349



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

293تالیف/ شعر پیدایشمصطفی رحماندوست(خنده ی ما قشنگه )شعر و شکر 681350

293تالیف/ شعر پیدایشمریم هاشم پور(هزارتا نی نی  )شعر و شکر 691351

293تالیف/ شعر پیدایششکوه قاسم نیا(بوس خیس  )شعر و شکر 701352

293تالیف/ شعر پیدایشافسانه شعبان نژاد(پر ، پر ، منم پر )شعر و شکر 711353

293تالیف/ شعر پیدایشاسداهلل شعبانی(پولک به پولک   )شعر و شکر 721354

293تالیف/ شعر پیدایش(شاهد  )جعفر ابراهیمی (تولد قارقارک   )شعر و شکر 731355

193تالیف/ شعر خانه ادبیاتمصطفی رحماندوستساعت می گه741430

192تالیف/ شعر خانه ادبیاتجمال الدین اکرمیCD+ ترانه های مهتاب 751444

292تالیف/ شعر شهر قلمناصر کشاورز(دلنگ و دلنگ  )اتل متل شعر 761476

292تالیف/ شعر شهر قلمناصر کشاورز(هم چین و هم چین  )اتل متل شعر 771477

292تالیف/ شعر شهر قلمناصر کشاورز(پوتکا و پوتکا  )اتل متل شعر 781478

292تالیف/ شعر شهر قلمناصر کشاورز(رفتم باال مورچه بود  )رفتم باال اومدم پایین 791479

292تالیف/ شعر شهر قلمناصر کشاورز(رفتم باال انار بود  )رفتم باال اومدم پایین 801480

292تالیف/ شعر شهر قلمناصر کشاورز(رفتم باال سیب بود  )رفتم باال اومدم پایین 811481

292تالیف/ شعر امیر کبیرمریم هاشم پورهم روزنامه هم کلوچه821528

292تالیف/ شعر امیر کبیرافسانه شعبان نژادگرپ گرپ831547

292تالیف/ شعر امیر کبیر(شاهد  )جعفر ابراهیمی الک دولکیه آدمک841548

292تالیف/ شعر امیر کبیرشکوه قاسم نیادامن چین چینی851550

292تالیف/ شعر امیر کبیراسداهلل شعبانیهر کی یه رنگی داره861551

871567
بوق بزن و راه  )مجموعه شعر برای خردساالن 

(برو 
292تالیف/ شعر امیر کبیرناصر کشاورز

293تالیف/ شعر امیر کبیرناصر کشاورزپیف پاف پوف881568

292تالیف/ شعر امیر کبیرافسانه شعبان نژاد(الال گلدون ، الال ماهی  )الالیی ها 891569

292تالیف/ شعر امیر کبیرشکوه قاسم نیا(تموم دنیا الال  )الالیی ها 901570

292تالیف/ شعر امیر کبیراسداهلل شعبانی(الالال ، ابر پاره  )الالیی ها 911571

292تالیف/ شعر امیر کبیرمصطفی رحماندوست(الال کن لولو،لولو کوچولو   )الالیی ها 921572

192تالیف/ شعر امیر کبیر(شاهد  )جعفر ابراهیمی (لعروسک جان الال کن    )الالیی ها 931577

192تالیف/ شعر امیر کبیریحیی علوی فردمورچه های لواشکی941578

192تالیف/ شعر مدرسهاسداهلل شعبانیمجموعه شعر خردساالن951784

192تالیف/ شعر مدرسهسید محمد مهاجرانیعمو زنجیر باف و یه عالمه عمو961794



سالتعدادموضوعنام ناشرنام نویسندهنام کتابکدردیف

292تالیف/ شعر کانون پرورش فکریمجتبی احمدیپاهای تو منهای یک1755

292تالیف/ شعر کانون پرورش فکریمهدی مردانیدلتنگی های یک آپارتمان2776

292تالیف/ شعرکانون پرورش فکریافسانه شعبان نژاد در کوچه های شعر1کتاب شعر 3784

293تالیف/ شعرکانون پرورش فکریاسداهلل شعبانیای میهن من ایران4877

292تالیف/ شعر پیدایش(شاهد  )جعفر ابراهیمی  صلح مثل چای تازه دم51356

293تالیف/ شعر توکاصفورا نیریمن آبی ، من سبز61427

293تالیف/ شعر توکااسداهلل شعبانیپرسه های شبانه71428

292تالیف/ شعر امیر کبیر(شاهد  )جعفر ابراهیمی  می نویسم ابر باران می شوم81532

فهرست کتابهای  شعر                       نوجوان
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