
نتیجه نهایینام انتشاراتنام نویسندهنام کتابکدردیف

کتاب برترپیدایشمصطفی رحماندوست مجموعه شعر و شکر 11350

کتاب برگزیده(امیر کبیر  )کتابهای شکوفه شکوه قاسم نیامجموعه الالیی ها 21570

کتاب تقدیری(کتاب های پروانه  )به نشرناصر کشاورز جلدی8مجموعه ترانه های کی بود ؟ کی بود؟3444

فهرست کتابهای  شعر کودک                  



نتیجه نهایینام انتشاراتنام نویسندهنام کتابکدردیف

برتر کتابکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانچند نویسندهمجموعه نامه نامور1824

برگزیده کتابپیدایش...شکوه قاسم نیا و مجموعه سه جلدی قصه های الکی پلکی21344

برگزیده کتابپیدایشفریده کثیریخانم بلندگو31330

تقدیری کتابافقالهام مزارعیمامان کله دود کشی4502

ککود:تالیف          گروه سنی / فهرست کتابهای  داستان 



نهایی نتیجهنام انتشاراتنام نویسندهنام کتابکدردیف

11345

باغ وحش  )مجموعه دیزی و دردسرهای 

،زندگی ، غول بودن ، بچه گربه ها ، جشن سال 

(نو 

برتر کتابپیدایشکیس گری

برگزیده کتاب(امیر کبیر  )کتابهای شکوفه استید. فیلیپ سی روزی که آموس بیمار شد21544

برگزیده کتابزعفراندرو والتروزی که مداد شمعی ها دست از کار کشیدند3398

تقدیری کتابکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانالیور جفرزاین پسر چقدر کتاب می خورد؟4900

تقدیری کتابکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانجاناتان امتهمیشه ی همیشه دوستت دارم5790

ککود: ترجمه           گروه سنی / فهرست کتابهای  داستان 



نتیجه نهایینام انتشاراتنام نویسندهنام کتابکدردیف

کتاب برترسازوکار،نقش شمسهمجید پروانه پورمجموعه جند شهر و چند قصه11084

کودک      تالیفآموزشی      فهرست کتابهای  علمی



نتیجه نهایینام انتشارات نام نویسندهنام کتابکدردیف

برتر کتاب (کتابهای شکوفه  )امیر کبیر نوریا روکامجموعه هنر چیست ؟ 11525

برگزیده کتابنشر طبیب و تیمورزاده...الوین سیلور استاین و مجموعه سالمت من 21105

برگزیده کتابشهر قلمتادپار(کتاب زمین )دنیای دوست داشتنی من 31470

کودک      ترجمهآموزشی      فهرست کتابهای  علمی



نتیجه نهایینام انتشاراتنام نویسندهنام کتابکدردیف

کتاب برترکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانمجتبی احمدیپاهای تو منهای یک1755

کتاب برگزیدهکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانشاهین رهنماغم های قالبی2791

فهرست کتابهای  شعر  نوجوان                 



نتیجه نهایینام انتشاراتنام نویسندهنام کتابکدردیف

کتاب برترافقسید علی خواستهسلحشوران پارله آن1514

فروزنده خداجومن و عجیب و غریب2780
کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
کتاب برگزیده

کتاب برگزیدهافقمهدی رجبیکنسرو غول3534

تالیف           نوجوان/ فهرست کتابهای  داستان 



نتیجه نهایینام انتشاراتنام نویسندهنام کتابکدردیف

کتاب برترنشر چکهاومبرتو اکوسه قصه11751

کتاب برگزیدهافقپاالسیو.جی.آرشگفتی2518

کتاب برگزیدهایران بانجری اسپینلیقصه ما3557

کتاب تقدیریپیدایشسوزان پاتروننیروی برتر الکی41342

51730
به   )مجوعه قصه های خوشحال 

(ماه دست بزن 
کتاب تقدیرینشر چکهتری جونز

ترجمه           نوجوان/ فهرست کتابهای  داستان 



نتیجه نهایینام انتشاراتنام نویسندهنام کتابکدردیف

برتر کتابطالییمهدی زارعیفرهنگ  نامه طالیی ورزش1176

علی گلشنکتاب سگ سانان و کفتارها2903
کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان
برگزیده کتاب

تقدیری  کتابطالییعرفان خسرویعصر طالیی دایناسورها3175

نوجوان          تالیفآموزشی  فهرست کتابهای  علمی



نتیجه نهایینام انتشاراتنام نویسندهنام کتابکدردیف

برتر کتابافقاستیو پارکردانش نامه بدن انسان،آب و هوا 1499

برگزیده کتابانتشارات سایه گستراستیو پارکر...حقیقت در باره 100مجموعه 2132

31805
از اتم تا کیهان، تاریخچه ی ذرات ماده از 

آغاز تا به امروز
فرانکو فورستا مارتین

موسسه فرهنگی مدرسه برهان    

(انتشارات مدرسه  )       
تقدیری کتاب

نوجوان          ترجمهآموزشی  فهرست کتابهای  علمی
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