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باسمه تعالي 

هنر،  و كمك آموزشي،   آموزشي  علمي،  زمينه ي  در  كنون  تا  از سال1360  محرابقلم       انتشارات 
ادبيات و كتب مرجع فعاليت مستمر داشته و كتاب های مفيد گوناگون را  به دست عالقه مندان به كتاب و 

كتاب خوانی رسانده است. 
  محرابقلم به عنوان نخستين ناشر خصوصی كودك و نوجوان پس از پيروزي انقالب اسالمي، همواره 
كوشيده است تا با انتشار آثاري مبتني بر نيازهاي مخاطبان، خألهاي موجود در حوزه ي منابع مكتوب را 

پر كند.    
   محرابقلم در مقاطع مختلف، موضوعات خاصي را محور توليدات خود قرار داده و بر اين اساس 
در دو دهه ي اخير، براي حذف كاستي هاي حوزه ي فرهنگ نامه و دايرةالمعارف كودك ونوجوان، گام هاي 
بلندي برداشته و تاكنون بيش از يكصد عنوان فرهنگ نامه و دايرةالمعارف را چاپ و منتشر كرده است.        
با   كتاب خوانی،  و  مطالعه  توسعه ی  و  گسترش  برای  ديگر  اقدامی  در   1392 سال  از  محرابقلم    
اميدواريم  تشكيل گروه رمان برای كودكان و نوجوانان، توليد كتاب های رمان را آغاز كرده است كه 

برداريم.  تأثيرگذاری  بتوانيم گام های  اين عرصه  در 
   مراكز معتبر فرهنگي داخلي و خارجي تا كنون بيش از يكصد عنوان از كتاب هاي محراب قلم  را به مناسبت هاي 

مختلف برگزيده يا مورد تقدير قرار داده اند.  
   محراب قلم با تأسيس دو باب فروشگاه )در شهر تهران( و تعداد زيادي نمايندگي، امكان دسترسي

به سايت        مخاطبان را به كتاب هاي خود فراهم آورده است. عالوه بر اين، عالقه مندان مي توانند با مراجعه 
اينترنتي انتشارات  به  نشاني   mehrab- e- ghalam. ir ضمن آشنايي با تازه ترين  كتاب های  اين مؤسسه، آثار مورد 

نظر خود را خريداري كنند.

افتخارات: 
   كسب افتخارات زير در سال هاي اخير، حكايت از حضور سازنده  و مؤثر انتشارات محراب قلم دارد.

   از خداوند منان توفيق بيش تر در اين مسير  را خواستاريم: 
    سال 76 : ناشر برگزيده ي سال كشور؛ 

    سال 78 : ناشر تقديري سال كشور؛
    سال 78 : ناشر برگزيده ي سال  كشور؛ 

    سال 79 : ناشر تقديرشده ي اولين جشنواره ي كتاب هاي رشد وزارت آموزش و پرورش؛
    سال 83 : ناشر برگزيده ي جشنواره ي كتاب هاي رشد وزارت آموزش و پرورش؛
    سال 86 : ناشر برگزيده ي جشنواره ي كتاب هاي رشد وزارت آموزش و پرورش؛

    سال 87 : ناشر برگزيده ي سال  كشور؛ 
سال 88 : ناشر برگزيده ي سال  كشور؛

    سال 88 : ناشر منتخب نمايشگاه ياد يار مهربان؛ 
    سال 89 : ناشر برگزيده ي نهادكتابخانه هاي عمومي كشور؛ 

    سال 91 : ناشر تقديرشده ي سال كشور؛
    سال 92 : ناشر برگزيده ي جشنواره ي كتاب هاي رشد وزارت آموزش و پرورش؛

    سال 93 : ناشر برگزيده ي سال كشور؛
    سال 97 : ناشر برگزيده ي سال كشور؛
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  فرهنگ 
فارسی تصویری من

تألیف: مهناز عسگری
تصویرگر: کیوان اکبری

رحلی   88 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  فرهنگ 
فارسی خردسال
تألیف: مهناز عسگری

تصویرگر: کیوان اکبری
رحلی   164 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  فرهنگ 
فارسی کودک

تألیف: مهناز عسگری
تصویرگر: کیوان اکبری

ݢتک رنگ   ݢ ݢ  212 صفحه  ݣݣݣݣݣݣ   ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢحلیݢ     رݢ
   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلدسخت

  فرهنگ 
فارسی بچه های امروز

تألیف: مهدی ضرغامیان
رحلی   360 صفحه    4 رنگ

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت  

برگزیده ی جشنواره ی  رشد 86تقدیرشده ی کتاب سال 88

برگزیده ی جشنواره ی کانون  85

برگزیده ی جشنواره ی کانون 92
برگزیده ی جشنواره ی رشد  89

برگزیده ی کتاب برتر

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

چاپ اول

ی
رس

ی فا
ها

گ 
هن

فر
جع

 مر
ن-

دکا
تألیفکو

  فرهنگ 
اعالم کودک

تألیف: مهدی ضرغامیان
تصویرگر: کیوان اکبری

رحلی   144 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  نام ها
فرهنگ اعالم برای بچه های امروز
تألیف: مهدی ضرغامیان، مهناز عسگری

تصویرگر: رودابه خائف
رحلی   500 صفحه    4 رنگ

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  فرهنگ 
فارسی مهتاب

تألیف: مهدی ضرغامیان، مهناز عسگری
تصویرگر: رودابه خائف

رحلی  496صفحه     تک رنگ ، ضمیمه 4 رنگ
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

نامزد کتاب سال 1398
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  فرهنگ 
جغرافی مدرسه

تألیف: منصور ملک عباسی
رحلی   148 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  فرهنگ 
ریاضی مدرسه

تألیف: شهرناز بخشعلی زاده
رحلی   124 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  فرهنگ 
علوم تجربی مدرسه

تألیف: حسین دانشفر
وزیری  ݣݣݣݣݣ  248 صفحه      4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

برگزیده ی جشنواره ی  رشد 92

برگزیده ی کتاب فصل 85

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  دایر ة المعارف 
خردسال

تألیف و ترجمه: مهدی ضرغامیان
رحلی   320 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی کتاب فصل 90

تقدیر شده ی کتاب برتر

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  دایر ة المعارف 
خردساالن

مترجم: مهناز عسگری
رحلی   184 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف 
دانستنی های پایه برای خردساالن 

مترجم: مهناز عسگری
      رحلی    148 صفحه             

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 
4 رنگ  

ی
رس

ی فا
ها

گ 
هن

فر
جع

 مر
ن-

انا
جو

نو

خردساالن
دایرة المعارف های عمومی

چاپ اول

  کتاب من 
دانستنی های خردساالن  برای 
بچه های مهد کودک و  پیش دبستانی
 مترجم: مهناز عسگری
وزیری  156 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  فرهنگ اعالم قرآن 
تألیف: بهروز رضایی
تصویرگر: یاسمن ثروتیان
رحلی   148 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد
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  حواس پنج گانه  جانوران دنیا  کنار دریا

  آداب معاشرت  دنیای شب  دایناسورها  گرگ ها

  جهان  دردها و بیماری ها  جنگل  کوهستان

  آتش نشان 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  خرس ها دلفین ها و وال ها  حیوانات مزرعه

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

 فصل ها

مترجم: رویا خوئی
خشتی   36 صفحه     4 رنگ  

  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

دایرةالمعارف کوچک من مجموعه ای شامل بیش از 20 
عنوان است که در حوزه های گوناگون زندگی انسان، 
جانوران، ورزش و ... تهیه شده است. این مجموعه 

در دو بسته نیز عرضه شده است. 

دایرة المعارف کوچک من جع
- مر

الن
سا

رد
خ

ی
وع

وض
ی م

 ها
ف

عار
لم

رة ا
دای
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 حشرات و موجودات ریز جثه بدن من  فوتبال

 نوزاد  جانوران قطبی  باغ وحش  ماشین ها

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  دایر ة المعارف بزرگ دبستان 
مترجمان: ݣݣݣݣ مهناز عسگری، مهدی ضرغامیان

  رحلی    496 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  دایر ة المعارف کودک
تألیف و ترجمه: ݣݣݣݣ مهناز عسگری 

رحلی   180 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  دایر ة المعارف کودکان
مترجم: مهدی ضرغامیان

رحلی   184 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

ی
وع

وض
ی م

 ها
ف

عار
لم

رة ا
دای

جع
- مر

الن
سا

رد
خ

دایرة المعارف های عمومی
کودکان - مرجع

  دایر ة المعارف مهتاب
مترجمان: ݣݣݣݣ مهناز عسگری، مهدی ضرغامیان

  رحلی    320 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 
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جنگل  دایر ة المعارف 
 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

حمل و نقل   دایر ة المعارف 
 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  دایر ة المعارف
چراهای شگفت انگیز جلد3

رحلی   384 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف
چراهای شگفت انگیز جلد2

رحلی   384 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف
چراهای شگفت انگیز جلد1

رحلی   394 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

 رکوردهای جانوران  دایر ة المعارف 

فضا  دایر ة المعارف 
 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

 اختراعات  دایر ة المعارف 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد
تغذیه  دایر ة المعارف 

 

برگزیده ی کتاب برتر  90

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

جع
- مر

ان
ودک

ک
ی

وم
عم

ی 
ها

ف 
عار

لم
رة ا

دای

دایرة المعارف های  موضوعی
کودکان - مرجع
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  دایر ة المعارف 
علوم

 مترجم: مهناز عسگری
رحلی   160 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  دایر ة المعارف 
دنیای جانوران
دایر ة المعارف جانوران
دایر ة المعارف  شگفتی های جانوران
دایر ة المعارف دایناسورها
)مجموعه 3 جلد در یک جعبه( 

  دایر ة المعارف 
دنیای من 
دایر ة المعارف جهان
دایر ة المعارف  سیاره ی ما زمین
دایر ة المعارف دریاها واقیانوس ها
دایر ة المعارف طبیعت
)مجموعه 4 جلد در یک جعبه( 

  دایر ة المعارف 
پاسخ به سوال های من
دایر ة المعارف پاسخ به کیست های من
دایر ة المعارف پاسخ به چراهای من
دایر ة المعارف  پاسخ به چیست های من 
دایر ة المعارف پاسخ به چگونه های  من 
دایر ة المعارف پاسخ به چگونه ساخته شده های من 
)مجموعه5 جلد در یک جعبه( 

  دایر ة المعارف جانوران
مترجم: مهدی ضرغامیان

رحلی   160 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف دایناسورها
مترجم: مهدی ضرغامیان

رحلی   160 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف 
شگفتی های جانوران
مترجم: مهدی ضرغامیان

رحلی   80 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف جهان
مترجم: رویا خوئی

رحلی   164 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  دایر ة المعارف 
سیاره ی ما زمین

مترجم: مهناز عسگری
رحلی   152 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

تقدیری کتاب برتر

  دایر ة المعارف 
طبیعت

 مترجم: مهناز عسگری
رحلی   160 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف 
تاریخ

تألیف و مترجم: مهدی ضرغامیان
رحلی   164 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

تقدیری کتاب برتر

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

ی
وع

وض
ی م

 ها
ف

عار
لم

رة ا
دای

جع
- مر

ان
ودک

ک
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  دایر ة المعارف پاسخ به 
چیست های من

مترجم: مهناز عسگری
رحلی   160 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف پاسخ به 
چراهای من

مترجم: مهناز عسگری
رحلی   160 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف 
دریاها و اقیانوس ها
مترجم: مهدی ضرغامیان

رحلی   160 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف پاسخ به 
چگونه ساخته شده های من

مترجم: مهناز عسگری
رحلی   148 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف پاسخ به 
چگونه های من

مترجم: مهناز عسگری
رحلی   160 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد
برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  دایر ة المعارف 
تاریخ علم در ایران

نویسنده: احسان کاتبی
تصویرگر: الله ضیایی

رحلی   152 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

برگزیده ی کتاب فصل 90

برگزیده ی کتاب کانون 91
برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

نویسنده و مترجم: مهدی ضرغامیان
رحلی   176 صفحه     4 رنگ 

جلد سخت 

  دایر ة المعارف 
پاسخ به کیست های من

  دایر ة المعارف 
شغل ها

نویسنده: احسان کاتبی
تصویرگر: الله ضیایی

رحلی   162 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

جع
- مر

ان
ودک

ک
ی

وع
وض

ی م
 ها

ف
عار

لم
رة ا

دای
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  دایر ة المعارف 
تاریخ ایران

نویسنده: مسعود جوادیان
تصویرگر: الله ضیایی

رحلی   132 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف 
ورزش

نویسنده: احسان کاتبی
تصویرگر: رودابه خائف

رحلی   108 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

تقدیر شده ی کتاب سال 92

  دایر ة المعارف قهرمان های ایرانی 3 
افسانه های عامیانه
نویسنده: مرضیه ازگلی
تصویرگر: رودابه خائف

رحلی    92 صفحه   4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف قهرمان های ایرانی 2
افسانه های زن ها و دخترها

نویسنده: مرضیه ازگلی
تصویرگر: رودابه خائف

رحلی    80 صفحه   4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف قهرمان های ایرانی 1
افسانه های باستان
نویسنده: مرضیه ازگلی
تصویرگر: رودابه خائف

رحلی    92 صفحه   4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد برگزیده ی جشنواره ی  رشد92

  دایر ة المعارف 
قرآن

ݢی ابهری نویسنده: غالمرضا ݣݣݣݣݣحیدرݢ
تصویرگر: هدی حدادی

وزیری   136 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

برگزیده ی جشنواره ی کتاب های دینی 79

  دایر ة المعارف 
 اسالم برای کودکان

ݢی ابهری نویسنده: غالمرضا ݣݣݣݣݣحیدرݢ
تصویرگر: شهرزاد عباسی

وزیری   80 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

عی
ضو

مو
ی  

ها
ف 

عار
لم

رة ا
دای

جع
- مر

ان
ودک

ک
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  دایر ة المعارف 
تاریخ اسالم 

نویسنده:  ݣݣݣݣ احسان کاتبی
تصویرگر: الله ضیایی

رحلی   156 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف 
شهر و زندگی

نویسنده: مهدی ضرغامیان
تصویرگر: رودابه خائف

رحلی    156 صفحه   4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف 
پول و زندگی

نویسنده: مهدی ضرغامیان
تصویرگر: رودابه خائف

رحلی    96 صفحه   4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف 
محیط زیست و زندگی

نویسنده: مهدی ضرغامیان
تصویرگر: رودابه خائف

رحلی    96 صفحه   4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف 
پیامبران

نویسنده: افسانه گرمارودی
تصویرگر: عاطفه ملکی جو

وزیری   136 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

برگزیده ی کتاب سال 86

  دایر ة المعارف 
اینترنتی علوم

مترجم: ݣݣݣݣ گروه مترجمان
رحلی   400 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  دایر ة المعارف 
اینترنتی مهتاب

مترجم: ݣݣݣݣ گروه مترجمان
رحلی   440 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

 دایر ة المعارف مدرسه 
مترجم:گروه مترجمان

رحلی   308 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

نوجوانان - مرجع

ی
وع

وض
ی م

 ها
ف

عار
لم

رة ا
دای

جع
 مر

ن -
دکا

کو

  دایر ة المعارف 
غول ها و هیوالها و دیوها

نویسنده و مترجم: مهدی ضرغامیان
تصویرگر: محمد حسین ماتک

  وزیری  162 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

دایرة المعارف های عمومی

تقدیری کتاب رشد 96

تقدیر شده ی کتاب  برتر  96

فهرستگان رشد 2 آموزش ابتدایی

فهرستگان رشد 2 متوسطه اول

فهرستگان رشد 2 متوسطه اول
فهرستگان رشد 2 آموزش ابتدایی

  مهربان ترین پیامبر
ݢی ابهری نویسنده: غالمرضا ݣݣݣݣݣحیدرݢ

تصویرگر:  امیر  نساجی
وزیری   168 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

تقدیر شده ی کتاب رشد 96
برگزیده ی  پانزدهمین  دوره ی جشنواره ی رشد

  دایر ة المعارف

بهداشت و کمک های اولیه

   زیر چاپ
  دایرهݑ المعارف 

بهداشت و کمک های اولیه
نویسنده: رعنا کامیاب

تصویرگران:  سعیده کشاورز، مهناز یزدانی
وزیری   168 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 
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  دایر ة المعارف من در باره ی
دنیای شگفت انگیز
مترجم:گروه مترجمان

رحلی   164 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف 
دانستنی های علمی

مترجم:گروه مترجمان
رحلی   304صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف من در باره ی
طبیعت

مترجم:حسین الوندی
رحلی   128 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف من در باره ی
جانوران

مترجم: حسین الوندی
رحلی   160 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف من در باره ی
بدن انسان

مترجم:حسین الوندی
رحلی   128 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف من در باره ی
علوم

مترجمان:حسین الوندی، احمد 
احمدی، ثریاحق پرست فروحی 
رحلی   128 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف من در باره ی
کشورها اطلس

مترجمان:دکتر مهدی چوبینه، 
کوروش امیری نیا

رحلی   128 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف من در باره ی
فناوری

مترجمان:حمیدرضا غالمرضایی، 
احسان کاظم

رحلی   124 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

دایرة المعارف های موضوعی

  دایر ة المعارف 
اینترنتی بدن انسان

مترجم: ݣݣݣݣ دکتر مجید رضائی راد
رحلی    96 صفحه       4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف 
نجوم

مترجم: ݣݣݣݣ مهناز عسگری 
رحلی   128 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف 
فوتبال

مترجم: ݣݣݣݣ دکتر جواد آزمون 
رحلی   144 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  300 پدیده ی نجومی
مترجم: ݣݣݣݣ محمدرضا افضلی

رحلی   264 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

ی
وع

وض
ی م

 ها
ف

عار
لم

رة ا
دای

جع
 مر

ن -
انا

جو
نو
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  دایر ة المعارف 
اینترنتی زمین

مترجمان: ݣݣݣݣدکتر مهدی ݣݣچوبینه، 
مرضیه سعیدی

رحلی   98 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف 
تاریخ جهان

مترجمان: ݣݣݣݣ مسعود جوادیان، 
الهه علوی، مجتبی مقصودی
رحلی   408 صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف 
وسیله ها چگونه کار 

می کنند؟
مترجم: ݣݣݣݣ مهدی ضرغامیان

رحلی   156 صفحه     4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف 
نفت

مترجم: ݣݣݣݣ مهناز عسگری
رحلی    72صفحه       4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

جع
- مر

ان
وان

وج
ن

ی
وع

وض
ی م

 ها
ف

عار
لم

رة ا
دای

  دایر ة المعارف 
اختراعات

مترجم: ݣݣݣݣ غالمحسین اعرابی
    رحلی    256 صفحه       4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

  دایر ة المعارف 
حیات

مترجمان: ݣݣݣݣ بدری زارع، 
حسام الدین فروزان

رحلی    160 صفحه       4 رنگ  
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد
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برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

ان
ودک

ک

 جهان
نویسنده : کارول استوت

 مترجم : رویا خوئی
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

چراهای شگفت انگیز مجموعه ای است که به مهم ترین 

پرسش های کودکان درباره ی جهان و شگفتی های آن 

پاسخ می دهد، مخاطبان اصلی »چراهای شگفت انگیز« 

کودکان و نوجوانان هستند، اما همه ی  9 تا 99 ساله ها 

از خواندن این پرسش ها و پاسخ ها لذت می برند. 

چراهای شگفت انگیز

 سیاره زمین
نویسنده : آنیتا گانری
 مترجم : رویا خوئی 

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 دریاها و اقیانوس ها
نویسنده : آنیتا گانری
 مترجم : رویا خوئی 

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 گیاهان
نویسنده : آندروشارمن

 مترجم : رویا خوئی 
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 جانوران
نویسنده : آنیتا گانری
 مترجم : رویا خوئی 

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

  نوزاد جانوران
نویسنده :جنی وود

 مترجم : رویا خوئی 
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

  حشرات
نویسنده : آماندا انیل
 مترجم : رویا خوئی 

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

  پرندگان
نویسنده : آماندا انیل
 مترجم : رویا خوئی 

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 انقراض نسل جانوران
نویسنده : آندروشارمن

 مترجم : رویا خوئی 
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

خواندنی های علمی
کودکان

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

 علم و تجربه
نویسنده :باربارا تیلور
 مترجم : رویا خوئی 

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

 کارگاه ها و ساختمان ها
نویسنده : استیو پارکر
 مترجم : رویا خوئی 

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

می
 عل

ی
ها

نی 
ند

خوا

 بدن انسان
نویسنده : بریژیت آویسون

 مترجم : رویا خوئی 
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 
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 اختراعات
نویسنده :باربارا تیلور
 مترجم : رویا خوئی 

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 زمان و فصل ها
نویسنده : برندا وال پل

 مترجم : رویا خوئی 
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 بیابان ها
نویسنده : جکی گف

 مترجم : امیر صالحی طالقانی
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 خشم طبیعت
نویسنده : روزی گرین وود

 مترجم : رویا خوئی 
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

می
 عل

ی
ها

نی 
ند

خوا
ان

ودک
ک

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

 دایناسورها
نویسنده : رود تئودورو

 مترجم : رویا خوئی 
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

 مردم و کشورها
نویسنده : فلیپ  استیل

 مترجم : رویا خوئی 
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 حمل و نقل
نویسنده : کریستو فر مینارد
 مترجم : امیر صالحی طالقانی
رحلی   32 صفحه      4 رنگ 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  خزندگان
نویسنده : آماندا انیل
 مترجم : رویا خوئی 

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 کوهستان
نویسنده : جکی گف
 مترجم : رویا خوئی 

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

 جنگل ها
نویسنده : جکی گف
 مترجم : رویا خوئی 

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

 ارتباطات
نویسنده : ریچارد مید
 مترجم : رویا خوئی 

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

 غارها
نویسنده : جکی گف

 مترجم :  امیر صالحی طالقانی 
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

 ا سب ها
نویسنده : جکی جاف
 مترجم : رویا خوئی 

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 ماقبل تاریخ
نویسنده : جکی گف

 مترجم : امیر صالحی طالقانی
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 
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 یونان باستان
نویسنده : فیونامک دانلد

 مترجم : امیر صالحی طالقانی
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 حواس پنج گانه
نویسنده :دبورا چنسلر

 مترجم : رویا خوئی 
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 زندگی جانوران
نویسنده :بلیندا وبر
 مترجم : رویا خوئی 

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 طبیعت در معرض خطر
نویسنده :شان کالری
 مترجم : رویا خوئی 

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 جانوران دریا
نویسنده : کارولین هریس

 مترجم : رویا خوئی 
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

  کاشفان
نویسنده : روزی گرین وود

 مترجم : رویا خوئی 
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 روم باستان
نویسنده :فیونا مک دانلد

 مترجم : امیر صالحی طالقانی
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  ایران باستان
نویسنده : مهروش طهوری
تصویرگر: حمید رضا بیدقی
رحلی   32 صفحه      4 رنگ 

تقدیر شده ی کتاب جشنواره ی رشد 86

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  مصر باستان
نویسنده :فلیپ استیل

 مترجم :شهرام رجب زاده
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  پوشاک ایرانی
نویسنده : رویا خوئی

تصویرگر: حمید رضا بیدقی
رحلی   32 صفحه      4 رنگ 

ان
ودک

ک
می

 عل
ی

ها
نی 

ند
خوا

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

 قرآن کریم جلد1
نویسنده : رضا نباتی

تصویرگر: حمید رضا بیدقی
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

 قرآن کریم جلد2
نویسنده : رضا نباتی

تصویرگر: حمید رضا بیدقی
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

 لباس های محلی اقوام ایرانی
نویسنده : رویا خوئی

تصویرگر: حمید رضا بیدقی
رحلی   32 صفحه      4 رنگ 

برگزیده ی تقدیر شده ی کتاب برتر 90
کتاب نامه 

رشد

 قطب ها
نویسنده : پت جاکوبز
 مترجم : رویا خوئی 

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد
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می
 عل

ی
ها

نی 
ند

خوا
ان

ودک
ک

  آتشفشان ها
نویسنده : سایمون آدامز

 مترجم : رویا خوئی 
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

  هنرهای رزمی
نویسنده : پت جاکوبز
 مترجم : رویا خوئی 

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

  سنگواره ها
نویسنده : کریس پالن

 مترجم : رویا خوئی 
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 دلفین ها و نهنگ ها
نویسنده :کریستین گانزی

 مترجم : رویا خوئی 
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 گربه سانان بزرگ
نویسنده :کریستین گانزی

 مترجم : رویا خوئی 
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 دزدهای دریایی
نویسنده : پت جاکوبز
 مترجم : رویا خوئی 

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

   فیل ها
نویسنده : باربارا تیلور
 مترجم : مجید عمیق

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 پنگوئن ها
نویسنده : باربارا تیلور
 مترجم : مجید عمیق

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

آب سنگ  مرجانی چیست؟
کدام جانوران روی آب سنگ زندگی می کنند؟

دلقک ماهی کجا زندگی می کند؟
آیا ماهی ها در تاریکی می بینند؟

اݣݣنی ݓ ݫ آبسنگهاݢݢیمــرݣݣݣحݫ

تهران / خیابان12 فروردین
 خیابان شهـــدای ژاندارمری

1 3 1 4 5 -5 6 صندوق پستی: 8
6 6 4 9 ٠ 8 7 9 -  8 ٠ تلفن:   شماره ی 1٠4

6641819٠ نمابر:  

ن
6000 توما

  »چراهای شگفت انگیز« مجموعه  هایی است که به مهم ترین 
پرسش های کودکان درباره ی جنبه های گوناگون جهان و شگفتی های 

آن پاسخ می دهد. 
  مخاطبان اصلی »چراهای شگفت انگیز« کودکان و نوجوانان هستند. 
اما همه ی 9 ساله ها تا 99 ساله ها از خواندن این پرسش ها و پاسخ ها 

لذت می برند. 
  تاکنون ده ها عنوان از کتاب های »چراهای شگفت انگیز« منتشر شده 

است، اما هنوز ده ها عنوان دیگر در راه است.

از این مجموعه منتشر شده است: 

ایران شناسی :
  ایران باستان 

 لباس  های محلی  اقوام ایرانی 
ک ایرانی     پوشا

کرمان   خراسان رضوی  
 خوزستان  اصفهان

   آذربایجان غربی  سمنان
  اردبیل  چهارمحال بختیاری تهران

   خراسان جنوبی  سیستان و بلوچستان
  ایالم  بوشهر  خراسان شمالی 
  آذربایجان شرقی  استان قزوین

شناخت اسالم :
کریم1    قرآن 

کریم2    قرآن 

دانش عمومی :
  جهان   سیاره زمین 

 دریاها و اقیانوس ها
گیاهان جانوران   

  نوزاد جانوران حشرات 
   پرندگان  انقراض

  بدن انسان  علم و تجربه
کارگاه ها و ساختمان ها  ارتباطات   

  غارها   اسب ها  دایناسورها
کوهستان   خزندگان   

  ماقبل تاریخ  بیابان ها
 زمان و فصل ها  حمل و نقل

 اختراعات  خشم طبیعت
 جنگل ها روم باستان

کاشفان  مصر باستان    
  یونان باستان  جانوران دریا 

گانه  زندگی جانوران  حواس پنج 
  طبیعت در معرض خطر

گربه سانان   قطب ها 
    دلفین ها و نهنگ ها  دزدان دریایی 

 هنرهای رزمی سنگواره ها
 آتشفشان ها

 جانوران در معرض خطر
 بچه های جانوران و مادرانشان

 اسب ها و اسب چه ها
 فیل ها شمپانزه ها پنگوئن ها

 خرس ها   و ...

 اسب ها و اسب چه ها
نویسنده :جینی جانسون

 مترجم : محمد رضا افضلی 
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 آب سنگ های مرجانی
نویسنده :کامیال دوالبدویر
 مترجم : محمد رضا افضلی 
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 شمپانزه ها
نویسنده :کامیال دوالبدویر

 مترجم : علی ابراهیمی 
رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 بچه های جانوران و مادرانشان 
نویسنده : جینی جانسون
 مترجم : علی ابراهیمی 

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 جانوران در معرض خطر
نویسنده : باربارا تیلور
 مترجم : مجید عمیق 

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 

 خرس ها
نویسنده : باربارا تیلور
 مترجم : پژمان واسعی

رحلی       32 صفحه     4 رنگ 



19

این مجموعه شامل کتاب هایی است که به کنجکاوی های روزمره ی 

کودکان پاسخ می دهد. کودکان و نوجوانان در سنی هستند که هر 

موضوع مرتبط با زندگی  برایشان جذابیت دارد و هویت آن ها را تقویت 

می کند. هر جلد از این مجموعه به ویژگی های یکی از استان های 

کشورمان می پردازد و با زبانی ساده، شیرین و جذاب موضوع های 

گوناگون محیط آن ها را بیان می دارد. مجموعه ی چراهای شگفت انگیز  

ایران شناسی هدیه ای ارزشمند برای کودکان و نوجوانان است که تا 

حد زیادی به دانش  آن ها در این زمینه خواهد افزود. 

  خراسان رضوی  کرمان  خوزستان  اصفهان

  آذربایجان غربی  سمنان  اردبیل  چهارمحال و بختیاری

  خراسان جنوبی  سیستان و بلوچستان  بوشهر

  تهران

نویسندگان : دکتر مهدی چوبینه، کوروش امیری نیا
عکاس: افشین بختیار، هاتف همایی، حمیدرضا همتی

تصویرگر: رودابه خائف، امیر نساجی
رحلی   32 صفحه      4 رنگ 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  قزوین

  آذربایجان شرقی

  ایالم

  خراسان شمالی

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  مجموعه 10 جلدی
نویسندگان : دکتر مهدی چوبینه

کوروش امیری نیا
تصویرگر:ݣݣ رودابه خائف، ݣݣݣامیر نساجی

رحلی     320 صفحه      4 رنگ 
جلد سخت 

چراهای شگفت انگیز   -  ایران شناسی

می
 عل

ی
ها

نی 
ند

خوا
ان

ودک
ک

  فارس

استــــــاݣݣنفاݣݣرݣݣس

مؤلفان: دکتر مهدی چوبینه، کورش امیری نیا

و  کــودکان  بــارز  ویژگی هــای  از   یکــی 
ــاره ی محیــط  نوجوانــان،  پرســش درب
و  گــون  گونا پدیده هــای  زندگــی، 
خ   ر طبیعــت  در  کــه  اســت  مســائلی 
آن  بــر  ســبب،  ایــن   بــه  می دهــد.   
شــدیم تــا بــا تهیــه و تدویــن مجموعــه 
شــگفت انگیز  چراهــای  کتاب هــای 
باشــیم.  آنــان  نیــاز  ایــن  پاســخ گوی 

چراهــای  مجموعــه ی  انتشــار 
نیــز  ایران شناســی  شــگفت انگیز 
حــس  ارضــای  راه  در  دیگــری  گام  
در  نوجوانــان  و  کــودکان  کنجــکاوی 
عزیزمــان  کشــور  شــناخت  زمینــه ی 

اســت.  ایــران 
بــا  کوشــیده ایم  مجموعــه ،  ایــن  در 
جــذاب،  و  شــیرین  ســاده،  زبانــی 
اســتان های  ویژگی هــای  بــا  را  آنــان  

کنیــم.  آشــنا  کشــورمان 

 شیراز به چه معنی است؟
کدام اند؟  مردم استان فارسی به چه لهجه ای صحبت می کنند؟  بازی های محلی استان فارس؟   دیدنی های طبیعی استان فارس 

10000 تومان

چاپ اول



20

ی
لم

ی ع
ها

ی 
دن

وان
خ

ان
ودک

ک

  عدالت
مترجم: رویا خوئی

وزیری      جلد سخت
60 صفحه      4 رنگ 

  سیاست
مترجم: رویا خوئی

وزیری      جلد سخت
60 صفحه      4 رنگ 

  تبلیغات
مترجم: رویا خوئی

وزیری      جلد سخت
64 صفحه      4 رنگ 

  خطرها
مترجم: رویا خوئی

وزیری      جلد سخت
60 صفحه      4 رنگ 

  کسب و کار
مترجم: رویا خوئی

وزیری      جلد سخت
56 صفحه      4 رنگ 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

»ميراث فرهنگي« گنجينه ي 
ارزشمندي كه حاصل صدها 
سال زندگي و تالش مردم 

هر كشوري است از نسلي به 
نسل هاي ديگر مي رسد. 

» تمدن جيرفت« سرگذشت 
بخشي از مردم سرزمين هاي 

ايران است.

9 7 8 6 0 0 1 0 3 1 3 4 2

2000 تومان

میراث فرهنگیمیراث فرهنگی
تأليف: مسعود جوادیان 

33

 میراث فرهنگی 3 میراث فرهنگی 1 میراث فرهنگی 2

 تاریخ نوآموز 
نویسنده: مسعود جوادیان

تصویرگر: محمد جعفر سلیم زاده
رحلی   24   صفحه   4 رنگ  

 میراث فرهنگی
نویسنده: مسعود جوادیان

رحلی   24 صفحه   4 رنگ  

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

مجموعه ای برای ورود 
بچه ها به دنیای بزرگ ترها
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 آزتک های باستان برای 
من چه کار کرده اند؟

مترجم : مجید عمیق
 وزیری 32 صفحه 4 رنگ شومیز

پیوند دیروز  و  امروز

 وایکینک های باستان 
برای من چه کار کرده اند؟

 یونانیان باستان برای 
من چه کار کرده اند؟

 چینی های باستان برای 
من چه کار کرده اند؟

 مصریان باستان برای 
من چه کار کرده اند؟

 رومی های باستان برای 
من چه کار کرده اند؟

 سال های مخاطره آمیز آسمان خطرآفرین

 ورزش های مرگبار  مشاغل مرگبار

 ایرانیان باستان برای 
من چه کار کرده اند؟

نویسنده: مسعود جوادیان

مترجم : مجید عمیق 
                             وزیری      32صفحه  4 رنگ   

مجموعه  تک جلدی 128صفحه جلد سخت

ک ترین ها خطرنا

شومیز

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

ی
لم

ی ع
ها

ی 
دن

وان
خ

ان
وان

وج
ن
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ی
لم

ی ع
ها

ی 
دن

وان
خ

ان
وان

وج
ن

  محمد کرجی  ماکس پالنک  ماری کوری  بقراط

  جان  وود وارد  آنتوان ون لون هوک  ویلیام موریس دیویس  دانیل فارنهایت

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

لبرت آینشتاین  لویی پاستور  آنتوان الوازیه    آ

لفرد وگنر   آیزاک نیوتن  توماس ادیسون  گرگور مندل  آ

تألیف و ترجمه ی : حسن ساالری
 وزیری  32 صفحه  4 رنگ  شومیز

دانشوران دیروز و امروز 

 ابن هیثم علی اکبر دهخدا

 امیر اعلم

  محمد حسین گنجی

  ابن سینا

ابن هیثم- دانشمند نورشناس  •
علی اکبر دهخدا- سرگذشت کتاب مرجع در ایران  •

محمد کرجی- پیشگامان شناخت آب  •
ماکس پالنگ- کشف جهان درون ماده  •
ماری کوری-کشف عناصر رادیو اکتیو  •

بقراط- هموار کردن راه پزشکی  •
امیر اعلم-بهداشت نوین در ایران  •

جان وود وارد- پیشگامان بوم شناسی  •
ویلیام موریس دیویس- پیشگامان علوم زمین  •

دانیل فارنهایت- پیشگامان هواشناسی  •
آنتوان وون لون هوک- پیشگامان شناخت سلول  •

محمد حسین گنجی- جغرافیا وهواشناسی در ایران  •
آیزاک نیوتن - کشف قانون های کیهان  •

توماس ادیسون- پیشگامان الکترومغناطیس  •
گرگور مندل- بنیان گذار دانش ژنتیک  •

و...  •

دانشوران دیروز و امروز

خوارزمی با نگارش كتاب جبر و مقابله شاخه ی جديدی را در رياضيات بنيان نهاد كه امروزه به نام جبر 
شناخته می شود. همچنين كتابی درباره ی حساب هندی نوشت و شيوه ی عددنويسی هندی )با رقم های 1 تا 9 
و صفر( را به جهانيان آموزش داد. اين شيوه كه تا پيش از روزگار خوارزمی فقط در هند رواج داشت، اكنون 
در سراسر جهان به دانش آموزان آموزش داده می شود. خوارزمی با نوشتن اين كتاب ها راهی را آغازكرد كه به 
توليد سامانه  های ديجيتال )رقومی( انجاميد. افزون براين، او راه را برای برنامه ريزی سفرهای فضايی با كمک 

معادله های جبری هموار كرد.

7000 تومان

  خوارزمی

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد
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تألیف و ترجمه ی : حسن ساالری 
وزیری  56 صفحه  4 رنگ  شومیز

مجموعه 7 جلدی 392 صفحه جلد سخت

تاریخ علم

 علم در ایران باستان علم در اسالم

 علم در یونان باستان علم در چین باستان علم در بین النهرین

 علم در روم باستان علم در مصر باستان

تقدیر شده ی کتاب فصل 88

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد
برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

کتاب سال استان قم 90

  مجموعه 5 جلدی 
پرواز با علم

مترجمان : حسین دانشفر، 
محمد علی شمیم، حسین الوندی، 

محمود امانی طهرانی
رحلی   128 صفحه     4 رنگ  جلد سخت 

  علم و سرگذشت آن
نویسنده: بیل برایسون

مترجم: مجید عمیق
رحلی  172 صفحه     4 رنگ  جلد سخت 

برگزیده ی جشنواره ی رشد 79

تقدیر شده ی کتاب سال 78

  راز بقا
نویسنده: آندره سلوی

مترجم: مجید عمیق
رحلی  272 صفحه     4 رنگ  جلد سخت 

ی
لم

ی ع
ها

ی 
دن

وان
خ

ان
وان

وج
ن

تقدیر شده ی کتاب سال 89
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می
 عل

ی
ها

نی 
ند

خوا

مترجم : مهناز عسگری 
رحلی       28 صفحه     4 رنگ 

شگفتی های جهان حاوی آگاهی های اساسی در زمینه های گوناگون علوم، 
فنون، طبیعت، تاریخ، ورزش و هنر است. اطالعات تصویری و همه جانبه، 

ویژگی برتر  این مجموعه نسبت به اغلب کتاب های مشابه است. زبان ساده 
و تصاویر گویای این مجموعه به دانش آموزان دبستان کمک می کند تا بدون 
نیاز به مساعدت بزرگ ساالن مطالعه یا پژوهش خود را به سرانجام برسانند. 

شگفتی های جهان

ان
وان

وج
ن

سابین  بوکادور/ مترجم: مهناز عسگری

۷۰۰۰ تومان

  آتشنشان  ها  خورشید  پرندگان شکاری  هواپیما ها

 باستان شناسی کشتی ها  ا تومبیل ها  آسمان خراش ها

  کامیون ها  ا نرژی ها  کوسه ها  جودو

  کشتی تایتانیک
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ان
وان

وج
ن

فیلی� سیمون/ مترجم: مهناز عسگری

۷۰۰۰ تومان

کتی فرانکو / مترجم: مهناز عسگری

۷۰۰۰ تومان

  هواشناسی

  درخت ها

  موتورسیکلت ها  ناوهای هواپیمابر  کشاورزی

  ماشین های راه و ساختمان   ر اه آهن و قطارها  ماشین های فضایی  ز یردریایی ها

  خزندگان  پدیده های اسرارآمیز  زنبور عسل  کانی ها

  مورچه ها  پروانه ها  پل ها

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

ی
لم

ی ع
ها

ی 
دن

وان
خ
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  روبات ها 
در حمل و نقل

 

  روبات ها در
مأموریت های خطرناک 

  روبات ها در 
قصه ها و فیلم ها

 

  روبات ها 
کاوشگران فضا

 

  روبات ها 
در پزشکی و علوم

 

  روبات ها در خانه ها
و دنیای سرگرمی

  101  پرسش و پاسخ 
درباره ی پزشکان 

و داروشناسان بزرگ
نویسنده: حسن ساالری

  رحلی    64صفحه     4 رنگ   
جلد سخت 

  100 فرمانروا و 
سردار ایران

نویسنده: حسن ساالری
رحلی   236صفحه     4 رنگ  

ݣݣݣݣݣݣݣݣجلد سخت 

ک پشت پرنده  برگزیده ی ال

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی کتاب کانون 91

ک پشت پرنده  برگزیده ی ال

  100 دانشمند ایران و اسالم
نویسنده: حسن ساالری

رحلی   156 صفحه     4 رنگ  جلد سخت 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  بدن من
نویسنده: رابرت وینستون

مترجمان: دکتر محسن ارجمند، آریا ارجمند
رحلی  96 صفحه     4 رنگ  جلد سخت 

ک پشت پرنده  برگزیده ی ال

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد   مجموعه روبات ها
مترجم: مجید عمیق

رحلی   192 صفحه      4 رنگ
ݣݣݣݣݣݣجلد سخت

 

تقدیری کتاب سال آذربایجان شرقی 

دنیای روبات ها
مترجم: مجید عمیق

رحلی 32 صفحه  4 رنگ  جلد ݣݣݣشومیز
رحلی 192 صفحه 4 رنگ  جلد سخت

ی
لم

ی ع
ها

ی 
دن

وان
خ

ان
وان

وج
ن

تقدیری شورای کتاب کودک 96تقدیری کتاب  برتر  96
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 فرشته های احمد 
 فرشته های زهرا

 فرشته های احمد و زهرا
نویسنده و تصویرگر: محمد حسین صلواتیان
وزیری   16 صفحه   4 رنگ جلد شومیز

    خانه ی ما پشت پنجره ی آسمان   هزار بار مزه
 

برگزیده ی  جشنواره ی رشد 79

  عنکبوت پیر

 نویسنده: فریبرز لرستانی
تصویرگر: ماهنی تذهیبی

وزیری   16 صفحه   4 رنگ   شومیز
 مجموعه قصه ی خواب های من
وزیری      64 صفحه     4 رنگ   جلد سخت

قصه ی خواب های من

برگزیده ی قصه های احمد و زهرا
کتاب نامه 

رشد

صه 
ق

الن
سا

رد
خ

قصه ی طنز
 نویسنده: افسانه شعبان نژاد

تصویرگر: فرشید شفیعی
خشتی     12 صفحه       4 رنگ  

  کالغ ها و مزرعه ی پنبه  کالغ ها و رنگین کمان  کالغ ها و شکوفه ها  کالغ ها و فرار
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برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

 خورشید و ماه جادو و جادوگری

مترجم : رویا خوئی 
رقعی       64 صفحه     4 رنگ 

صه
 ق

الن
سا

رد
خ

 حیله و حیله گری گیاهان و میوه ها شاهزاده و شاهزاده خانم مهر و دوستی

افسانه 
کودکان

  من و عروسک
شاعر: افسانه شعبان نژاد

تصویرگر:  نیلوفر میرمحمدی
خشتی   16 صفحه     4 رنگ  

  سبزتر از درخت
شاعر: ناصر کشاورز

تصویرگر:  علی رضا کاویان راد
خشتی   24 صفحه     4 رنگ  

 سایه های مهربان
شاعر: افسانه شعبان نژاد

تصویرگر: محمد علی بنی اسدی
وزیری   36 صفحه     4 رنگ  

جشنواره ی سالم بچه ها 

شعر
خردسال و نوجوان

8000 تومان

زیم زیم به  دنبال جایی می گردد که در آن 
بخوابد؛ اما صاحب یک تاج می شود.

کتاب بسازند، کتاب تصویری جذاب ترین نوع کتاب های کودکان است و وقتی نویسنده و تصویرگر  با همکاری هم 
جذاب تر هم می شود. این کتاب در کارگاه دستان با همفکری نویسنده، تصویرگر و زیر نظر مربیان کارگاه فراهم شده است.

8000 تومان
کتاب بسازند، کتاب تصویری جذاب ترین نوع کتاب های کودکان است و وقتی نویسنده و تصویرگر  با همکاری هم 

جذاب تر هم می شود. این کتاب در کارگاه دستان با همفکری نویسنده، تصویرگر و زیر نظر مربیان کارگاه فراهم شده است.

بعد از آن دیگر فیل ها 
جورواجور نبودند.

8000 تومان
کتاب بسازند، کتاب تصویری جذاب ترین نوع کتاب های کودکان است و وقتی نویسنده و تصویرگر  با همکاری هم 

جذاب تر هم می شود. این کتاب در کارگاه دستان با همفکری نویسنده، تصویرگر و زیر نظر مربیان کارگاه فراهم شده است.

همه به عکاسی آقای مار می آیند، 
ولی عکس هایشان را نمی خواهند. 

چرا؟

کتاب های تصویری

  لبخند بزنید
نویسنده : کبریا شجری

تصویرگر: رضا میر شجاعی
خشتی     24 صفحه     4 رنگ 

 مرکز زیبایی فیل های جور واجور
نویسنده : نیلوفر نیک بنیاد، حمیده محبی

تصویرگر: 
خشتی     24 صفحه     4 رنگ 

  تاج به سر کاله به سر
نویسنده : سمیرا آرامی، رضا میر شجاعی 

تصویرگر: زهرا محمد نژاد
خشتی     24 صفحه     4 رنگ 

چاپ اول

چاپ اول
چاپ اول
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کودکان

 خوراکی ها و شکموها جانوران این جا و آن جا

ان
ودک

ک

 پری ها  سفرهای خیالی

  بهترین جای دنیا
نویسنده : افسانه شعبان نژاد، 

مرجان کشاورزی آزاد
وزیری       132 صفحه     4 رنگ 

  گربه ی چکمه پوش
مترجم : ترانه امیر ابراهیمی
وزیری       192 صفحه     4 رنگ 

  پرنده ی آتش و گرگ 
خاکستری

مترجم : ترانه امیر ابراهیمی
وزیری 208 صفحه     4 رنگ 

  سرباز کوچک سربی
مترجم : ترانه امیر ابراهیمی

وزیری       128 صفحه     4 رنگ 

  لباس های تازه 
امپراتور

مترجم : ترانه امیر ابراهیمی
وزیری       128 صفحه     4 رنگ 

 گرد و قلمبه  سوسک دخترون

 شش تا پاگنده پیراهن پولکی

  چرتان و پرتان

نه 
سا

اف

افسانه های ملل  و افسانه های ایرانی

قصه ها
کودکان

تقدیری تصویرگری شورای کتاب کودک  96

شعر

نویسنده: محمد رضا شمس
تصویرگران: رودابه خائف، عاطفه ملکی جو

رقعی       48صفحه     4 رنگ 
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صه
 ق

ان
ودک

چاپ اولک

  فوت کوچولو گم شده

که دیده ام، هم نشان بدهم. خیلی از آن را از این پنجره به شما می بینم و دلم می خواهد من دنیا را این طوری من به خبرهای دنیاست. کتاب خبر  پنجره ی نگاه »در دنیا خیلی خبر هست.  کسی چه می داند!«شاید هم تا حاال شده شعر یا قصه ای بشوند. دید شاید روزی موضوع دارم می بینم و بعد خواهم این چیزهایی  باشند. 

 نویسنده: محمد حسن حسینی 
 تصویرگر: رودابه خائف، 
خشتی   24 صفحه     4 رنگ

  کارگاِه چوب خورِی موریانه ها

چاپ اول

چاپ اول چاپ اول

چاپ اول چاپ اول

  آرایشگاِه تراش  بالکِن فرشته ها

  نمره های بِد باد  پیاده روی روِی بنِد رخت

  بوقلموِن حاضر جواب
چاپ اول
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 دوستی خنده و شادی است و کمک می کند تو خودت و دیگران را 
بهتر بشناسی. در دوستی آدم ها به هم کمک می کنند و با هم چیزهای 

تازه ای تجربه می کنند.
قصه های دوستی هدیه ای است برای تو که دوست داری با دیگران 

دوست باشی.
داستان های زیبا و تصاویر قشنگ کتاب های »قصه های دوستی« برای 

تو نوشته و تصویرگری شده اند. 
ماتک محمدحسین  تصویرگر:  حدادی   هدا  نویسنده: 

ان
وم

8 ت
00

0

9 786004 13344 9

mehrab-e-ghalam.ir

مجموعه ی  دوستی

خشتی   24 صفحه     4 رنگ

  تق تق تق
نویسنده: هدا حدادی

تصویرگر: محمدحسین ماتک  

 دوستی، دوست داشتن و دوست داشته شدن از ارکان رفتار اجتماعی و عاطفی 
انسان و نیز از مبانی شکل گیری اخالق در جوامع انسانی است که از نخستین 

سال های کودکی قابل آموزش است 
تولید و انتشار کتاب های مجموعه ی دوستی در راستای گسترش حس دوستی و 

دوست داشتن دیگران صورت پذیرفته است. 

کمک می کند تو خودت و دیگران را   دوستی خنده و شادی است و 
کمک می کنند و با هم چیزهای  بهتر بشناسی. در دوستی آدم ها به هم 

تازه ای تجربه می کنند.
با دیگران  که دوست داری  تو  برای  قصه های دوستی هدیه ای است 

دوست باشی.
دوستی«  »قصه های  کتاب های  قشنگ  تصاویر  و  زیبا  داستان های 

برای تو نوشته و تصویرگری شده اند. 

ان
توم

 80
00mehrab-e-ghalam.ir

خسرویان حمیده  تصویرگر:  بزرگی   اعظم  نویسنده: 

کمک می کند تو خودت و دیگران را   دوستی خنده و شادی است و 
کمک می کنند و با هم چیزهای  بهتر بشناسی. در دوستی آدم ها به هم 

تازه ای تجربه می کنند.
با دیگران  که دوست داری  تو  برای  قصه های دوستی هدیه ای است 

دوست باشی.
دوستی«  »قصه های  کتاب های  قشنگ  تصاویر  و  زیبا  داستان های 

برای تو نوشته و تصویرگری شده اند. 

ان
وم

8 ت
000

mehrab-e-ghalam.ir

صفائینیا مهدیه تصویرگر:  موسویگرمارودی افسانه نویسنده:

ان
وم

8 ت
000mehrab-e-ghalam.ir

قربانی هاله  تصویرگر:  حدادی   هدا  نویسنده: 

کمک می کند تو خودت و دیگران را بهتر   دوستی خنده و شادی است و 
کمک می کنند و با هم چیزهای تازه ای  بشناسی. در دوستی آدم ها به هم 

تجربه می کنند.
دیگران  با  داری  دوست  که  تو  برای  است  هدیه ای  دوستی  قصه های 

دوست باشی.
کتاب های »قصه های دوستی« برای  داستان های زیبا و تصاویر قشنگ 

تو نوشته و تصویرگری شده اند. 

کمک می کند تو خودت و دیگران را   دوستی خنده و شادی است و 
کمک می کنند و با هم چیزهای  بهتر بشناسی. در دوستی آدم ها به هم 

تازه ای تجربه می کنند.
با دیگران  که دوست داری  تو  برای  قصه های دوستی هدیه ای است 

دوست باشی.
دوستی«  »قصه های  کتاب های  قشنگ  تصاویر  و  زیبا  داستان های 

برای تو نوشته و تصویرگری شده اند. 

اشعری مهدی  تصویرگر:  حسینی   محمدحسن  نویسنده: 

ان
توم

 80
00mehrab-e-ghalam.ir

  پیشته و چخه
نویسنده:  محمد حسن حسینی 

تصویرگر: 

  راز سمور آبی
نویسنده:اعظم بزرگی

تصویرگر: حمیده خسرویان

  ماه و بستنی
نویسنده:هدا حدادی
تصویرگر: هاله قربانی

 الکوالک ندارد
نویسنده:  طاهر ابید

تصویرگر: مرضیه سرمشقی

  قالیچه ی پرنده
نویسنده: افسانه موسوی گرمارودی 

تصویرگر: مهدیه صفائی نیا 

صه
 ق

ان
وم

8 ت
00

0mehrab-e-ghalam.ir

کمک می کند تو خودت و دیگران را   دوستی خنده و شادی است و 
کمک می کنند و با هم چیزهای  بهتر بشناسی. در دوستی آدم ها به هم 

تازه ای تجربه می کنند.
با دیگران  که دوست داری  تو  برای  قصه های دوستی هدیه ای است 

دوست باشی.
دوستی«  »قصه های  کتاب های  قشنگ  تصاویر  و  زیبا  داستان های 

برای تو نوشته و تصویرگری شده اند. 

سرمشقی مرضیه  تصویرگر:  ایبد   طاهره  نویسنده: 

9 786004 13375 3

 دوستی خنده و شادی است و کمک می کند تو خودت و دیگران را 
بهتر بشناسی. در دوستی آدم ها به هم کمک می کنند و با هم چیزهای 

تازه ای تجربه می کنند.
قصه های دوستی هدیه ای است برای تو که دوست داری با دیگران 

دوست باشی.
داستان های زیبا و تصاویر قشنگ کتاب های »قصه های دوستی« برای 

تو نوشته و تصویرگری شده اند. 

ان
وم

8 ت
00

0mehrab-e-ghalam.ir

9 786004 13341 8

برومند نیلوفر  تصویرگر:  اكرمي   جمال  نویسنده: 

ان
توم

 80
00mehrab-e-ghalam.ir

9 786004 13367 8

 دوستی خنده و شادی است و کمک می کند تو خودت و دیگران را 
بهتر بشناسی. در دوستی آدم ها به هم کمک می کنند و با هم چیزهای 

تازه ای تجربه می کنند.
قصه های دوستی هدیه ای است برای تو که دوست داری با دیگران 

دوست باشی.
داستان های زیبا و تصاویر قشنگ کتاب های »قصه های دوستی« برای 

تو نوشته و تصویرگری شده اند. 

محمدمیرزایی محسن  تصویرگر:  ژوبرت   کلر  نویسنده: 

ان
توم

 80
00mehrab-e-ghalam.ir

9 786004 13345 6

 دوستی خنده و شادی است و کمک می کند تو خودت و دیگران را 
بهتر بشناسی. در دوستی آدم ها به هم کمک می کنند و با هم چیزهای 

تازه ای تجربه می کنند.
قصه های دوستی هدیه ای است برای تو که دوست داری با دیگران 

دوست باشی.
داستان های زیبا و تصاویر قشنگ کتاب های »قصه های دوستی« 

برای تو نوشته و تصویرگری شده اند. 

میرشجاعی رضا  تصویرگر:  شمس   محمدرضا  نویسنده: 

  مسابقه ی تونل کنی
نویسنده: کلر ژوبرت

تصویرگر: محسن محمد میرزایی  

  یک دانه گردو
نویسنده: محمدرضا شمس

تصویرگر: رضا میرشجاعی

  به خاطر دوستی
نویسنده: جمال اکرمی
تصویرگر: نیلوفر برومند

ان
توم

 80
00mehrab-e-ghalam.ir

9 786004 13374 6

 دوستی خنده و شادی است و کمک می کند تو خودت و دیگران را 
بهتر بشناسی. در دوستی آدم ها به هم کمک می کنند و با هم چیزهای 

تازه ای تجربه می کنند.
قصه های دوستی هدیه ای است برای تو که دوست داری با دیگران 

دوست باشی.
داستان های زیبا و تصاویر قشنگ کتاب های »قصه های دوستی« برای 

تو نوشته و تصویرگری شده اند. 

ملکیجو عاطفه تصویرگر:  طاقدیس سوسن نویسنده:

  خرس سیاه وسفیدو خرس سفیدوسیاه
نویسنده: سوسن طاقدیس

تصویرگر: عاطفه ملکی جو

ان
توم

 80
00mehrab-e-ghalam.ir

9 786004 13342 5

 دوستی خنده و شادی است و کمک می کند تو خودت و دیگران را 
بهتر بشناسی. در دوستی آدم ها به هم کمک می کنند و با هم چیزهای 

تازه ای تجربه می کنند.
قصه های دوستی هدیه ای است برای تو که دوست داری با دیگران 

دوست باشی.
داستان های زیبا و تصاویر قشنگ کتاب های »قصه های دوستی« برای 

تو نوشته و تصویرگری شده اند. 

حقگو سحر تصویرگر:  راستی مجید نویسنده:

  خرگوشک و عروسک
نویسنده: مجید راستی

تصویرگر: سحر حق گو
 

ان
توم

 80
00mehrab-e-ghalam.ir

 دوستی خنده و شادی است و کمک می کند تو خودت و دیگران را 
بهتر بشناسی. در دوستی آدم ها به هم کمک می کنند و با هم چیزهای 

تازه ای تجربه می کنند.
قصه های دوستی هدیه ای است برای تو که دوست داری با دیگران 

دوست باشی.
داستان های زیبا و تصاویر قشنگ کتاب های »قصه های دوستی« برای 

تو نوشته و تصویرگری شده اند. 

تذهیبی ماهنی  تصویرگر:  جعفری   الله  نویسنده: 

  ُدردونه خانم و جیرجیری
نویسنده: الله جعفری

تصویرگر: ماهنی تذهیبی  

ان
ودک

ک
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ان
توم

 80
00mehrab-e-ghalam.ir

9 786004 13346 3

 دوستی خنده و شادی است و کمک می کند تو خودت و دیگران را بهتر 
بشناسی. در دوستی آدم ها به هم کمک می کنند و با هم چیزهای تازه ای 

تجربه می کنند.
قصه های دوستی هدیه ای است برای تو که دوست داری با دیگران 

دوست باشی.
داستان های زیبا و تصاویر قشنگ کتاب های »قصه های دوستی« 

یزدانیبرای تو نوشته و تصویرگری شده اند.  محبوبه  تصویرگر:  خردور   طاهره  نویسنده: 

ان
توم

 80
00mehrab-e-ghalam.ir

9 786004 13343 2

 دوستی خنده و شادی است و کمک می کند تو خودت و دیگران را 
بهتر بشناسی. در دوستی آدم ها به هم کمک می کنند و با هم چیزهای 

تازه ای تجربه می کنند.
قصه های دوستی هدیه ای است برای تو که دوست داری با دیگران 

دوست باشی.
داستان های زیبا و تصاویر قشنگ کتاب های »قصه های دوستی« برای 

تو نوشته و تصویرگری شده اند. 

قربان حدیثه  تصویرگر:  راستی   مجید  نویسنده: 

  دنیا پر از مورچه شده!
نویسنده: مجید راستی

تصویرگر: حدیثه قربان  

  خط خطکی فوتش کن
نویسنده: یگانه مرادی الکه

تصویرگر: الهه جوانمرد 

  خارپشت و الک پشت
نویسنده: طاهره خردور
تصویرگر: محبوبه یزدانی 

ک
ود

/ ک
ل 

سا
رد

خ
صه

 ق

نویسنده: سوسن طاقدیس

تصویرگر: مجید صابری ݣݣݣݣݣنژاد

ّ
نویسنده: سوسن طاقدیس
تصویرگر: مجید صابری ݣݣݣݣݣنژاد

او خواهرم است ݣݣݣخواهر ݣݣخود ݣݣخودم
نویسنده: سوسن طاقدیس

تصویرگر: مجید صابری ݣݣݣݣݣنژاد

   زیر چاپ  متل پتل
  متل پتل

نویسنده: افسانه گرمارودی
تصویرگران: مانلی منوچهری، عطیه مرکزی، عاطفه ملکی 

جو، مرجان وفائیان، ندا عظیمی، ثنا راد، الهه جوانمرد
رحلی 48   صفحه    4 رنگ  

متل پتل با استفاده از مثل های گذشته نوشته شده؛ 
اما داستان های جدیدی است که هم شیرینی های متل های 

گذشته را دارد هم از جهان امروز بّچه ها دور نیست. 

چاپ اول

چاپ اول چاپ اول چاپ اول

  او خواهرم است خواهر خوِد خودم
نویسنده: سوسن طاقدیس

تصویرگر:  مجید صابری نژاد
رقعی   36 صفحه  2 رنگ  

  من و غولم و بّچه گربه ام
نویسنده: سوسن طاقدیس

تصویرگر:  مجید صابری نژاد
رقعی   64 صفحه  2 رنگ  

  من چرا اینجوری هستم؟
نویسنده: سوسن طاقدیس

تصویرگر:  مجید صابری نژاد
رقعی   80 صفحه  2 رنگ  
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مجموعه ای شاد و لذت ݣݣݣݣݣبخش از حوادثی �ـه بر سر  آقا �ر�ـه   
که آقا �ر�ـه به استقبال آن ها می رود. می   آید و حوادثی 

  ماجراهای آقا گرگه
مترجم: مهناز عسگری

خشتی  36 صفحه  4 رنگ  

ݣݣِاسِتال
گی ݩݐوشته ی: ماری لوییز  ݧ ݧ ںݧ

مه ی: شیدا رنجبر ݬݓ ݩݑرحݫ ݧ ݧ ںݧ

ݣݣݣݣݣݣملکه ݣݣی 
ی ݐ ٮݬݓرڡݩݧ

داستان ها و تصویرهای شاد و بامزه و دنیایی صمیمی و 
کودکی ارائه می دهد. دوست داشتنی از دوران 

ݣݣِاسِتال
صه

 ق
الن

سا
رد

خ

  ِاسِتال
مترجم: شیدا رنجبر

خشتی  36 صفحه  4 رنگ  
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ک
ود

ک
ان

رم

  مجموعه ی 
کارآگاه زبل

مترجم: پژمان واسعی
رقعی       صفحه تک رنگ  
برای کودکان  6 تا 9 سال

گاهی  کارآ کشف معماهای  خوانندگان با قهرمان داستان برای 
کردن  همگام می شوند و همزمان از او چیزهایی می آموزند: جمع 
شواهد، استدالل منطقی، حل مسئله، قدرت تحلیل، و همچنین 

دانستی های علمی متناسب با موضوع داستان، از زیست شناسی و 
علوم طبیعی تا تاریخ و افسانه و اطالعات عمومی دیگر.

کارآگاه زبل و 
کلید گمشده

کارآگاه زبل و 
نقاش گمشده

کارآگاه زبل و 
سرنخ الکی

کارآگاه زبل و 
رد پای برفی

کارآگاه زبل در 
خرابه کارآگاه زبل و 

سرنخ الکی
کارآگاه زبل و 
رد پای برفی

چاپ اول

چاپ اول چاپ اول زیر چاپ

زیر چاپزیر چاپزیر چاپ

زیر چاپزیر چاپ زیر چاپ
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این مجموعه به منظور افزایش مهارت دانش آموزان دوره ِی اّول دبستان 
کتاب هاِی این مجموعه حاوی داستانی  آماده شده است. هر یک از 
گذاشتن اعراب  و نشانه های  جّذاب و با نثری ساده و روان است. 
سجاوندی برای کلمات و جمالت متن کمک می کند تا کودکان کتاب ها 

را باتوانایی و اعتماد به نفس بیش تر بخوانند.

  نیکوال کوچولو
مترجم: رویا خوئی

رقعی 32 صفحه  چهار رنگ  

کوحولو

کوحولوکوحولوکوحولوکوحولو

کوحولوکوحولوکوحولوکوحولو

کوحولوکوحولوکوحولوکوحولو

صه
 ق

ان
ودک

ک
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صه
 ق

ان
وان

وج
 و ن

ان
ودک

ک

حکایت  های 

سوت فرمانروا
نویسنده: فریبا کلهر

تصویرگر: مهین جواهریان
خشتی    24 صفحه      4 ر نگ       

   مجموعه  حکایت های  بهلول
ݢهاى قاضی ݢ  توله خرس ݢ

 گنج بدبو!
ى!  ضربه کار

  مردى که یك گله مرغ و خروس نداشت!
 خر باسواد!

نویسنده: احمد عربلو 
تصویر گر:   محمد حسین صلواتیان

خشتی   16 صفحه     4 رنگ    جلد شومیز 
خشتی   80 صفحه     4 رنگ   جلد سخت

برگزیده ی کتاب سال 68

جشنواره ی کتاب کانون 85

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  پادشاه کوتوله
نویسنده: محمد میرکیایی

تصویرگر:  علی مفاخری
وزیری   92 صفحه     تک رنگ  

برگزیده ی کتاب سال 86

  کوزه ی عسل
نویسنده: محمد میرکیانی

تصویرگر: محمدحسین صلواتیان
ݢ   2  رنگ   ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ وزیری     ݣݣݣݣݣݣ۷۲ صفحه  ݢ

  دزد و آرزو
نویسنده: محمد میرکیانی

تصویرگر: محمدحسین صلواتیان
وزیری   72 صفحه     2 رنگ  

  طوطی و شکر
نویسنده: محمد میرکیانی

تصویرگر: محمدحسین صلواتیان
وزیری   68 صفحه      2  رنگ  

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد
برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

تقدیر شده ی اولین کتاب برتر  

  مجموعه 
روزی بود و روزی نبود

نویسنده: محمد میرکیانی
تصویرگر:  محمد حسین صلواتیان

وزیری   212 صفحه     4 رنگ
جلد سخت  

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی  نهمین جشنواره ی کتاب کانون

جشنواره دانایی و توانایی 98
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 قصه ی ما همین بود 2
تألیف: محمد میرکیانی

وزیری   100 صفحه   2 رنگ  

 قصه ی ما همین بود 1
تألیف: محمد میرکیانی

وزیری   100 صفحه   2 رنگ  

 قصه ی ما همین بود 3
تألیف: محمد میرکیانی

وزیری   96صفحه   2 رنگ  

 قصه ی ما همین بود 4
تألیف: محمد میرکیانی

وزیری   92 صفحه   2 رنگ  

 قصه ی ما همین بود 6
تألیف: محمد میرکیانی

وزیری   88 صفحه   2 رنگ  

 قصه ی ما همین بود 
تألیف: محمد میرکیانی

تصویرگر: محمد حسین صلواتیان
وزیری   580صفحه   2 رنگ

جلد سخت  

 قصه ی ما همین بود 5
تألیف: محمد میرکیانی

وزیری   96 صفحه   2 رنگ  

  راز مثل های ما
نویسنده: محمد میرکیانی

تصویرگر:  محمد حسین صلواتیان
وزیری   304 صفحه     4 رنگ

جلد سخت  

برگزیده ی جشنواره ی رشد 89

تألیف

ن 
وانا

وج
ن

صه
 ق
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 قصه های تابستان
نویسنده: مصطفی رحماندوست

وزیری   428صفحه   2 رنگ 
جلد سخت 

 قصه های پاییز
نویسنده: مصطفی رحماندوست

وزیری   400 صفحه   2 رنگ 
جلد سخت 

 قصه های زمستان
نویسنده: مصطفی رحماندوست

وزیری   384 صفحه   2 رنگ 
جلد سخت 

 قصه های اردیبهشت
وزیری   128صفحه   2 رنگ  

 قصه های مرداد
وزیری   144صفحه   2 رنگ  

 قصه های آبان
وزیری   132 صفحه   2 رنگ  

 قصه های بهمن
وزیری   132صفحه   2 رنگ  

 قصه های خرداد
وزیری    112صفحه   2 رنگ  

 قصه های شهریور
وزیری   144صفحه   2 رنگ  

 قصه های آذر
وزیری   128صفحه   2 رنگ  

 قصه های اسفند
وزیری   128صفحه   2 رنگ  

 قصه های فروردین
وزیری   112 صفحه   2 رنگ  

 قصه های تیر
وزیری   138 صفحه   2 رنگ  

 قصه های مهر 
وزیری   140صفحه   2 رنگ  

 قصه های دی
وزیری   124صفحه   2 رنگ  

 قصه های بهار
نویسنده: مصطفی رحماندوست

وزیری   352صفحه   2 رنگ 
جلد سخت 

365 مثل برای 365 شب 
نویسنده: مصطفی رحماندوست

برگزیده ی  کتاب برتر

4 جلد سخت در یک جعبه 
365مثل و قصه برای 365 روز

صه
 ق

ن 
وانا

وج
ن
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نویسندگان: مجید مالمحمدی 

و محمود پور وهاب
تصویرگر: حمیدرضا بیدقی

قطع: وزیری 24 صفحه 4 رنگ شومیز
مجموعه 14 جلدی 340 صفحه جلد سخت

 مهمان های فقیر شیرین ترین دیدار جواب مهمان نوازی یک گل به رنگ ماه

 خبر مهم  در انتظار مهمان مادر مسیحی من شب بارانی

 دانشمند کوچک سالی که باران نبارید  عسل مجانی من مثل یک پرستو هستم 

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

 تنبلی که کار نمی کرد آهوی سرگردان

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

ی
دین

ی 
ها

صه 
 ق

ان
ودک

ک

تقدیر  شده ی سومین کتاب برتربرگزیده ی  کتاب فصل 85

برگزیده ی  کتاب سال والیت

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد
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  لوتای آتش پاره1 
مترجم :  جمال اکرمی

وزیری   84صفحه    تک رنگ 

  لوتای آتش پاره2 
مترجم :  جمال اکرمی

وزیری   48صفحه    تک رنگ 

  دری وروجک 1 تا 5
مترجم: شیدا رنجبر

رقعی 160 صفحه  تک رنگ  

 پاهای دردسرساز
مترجم: ونداد مزارعی

رقعی  64 صفحه  تک رنگ  

 سامی و مرد فضایی
مترجم: جمال اکرمی

رقعی  64 صفحه  تک رنگ  

 جادوگرهای عصبانی
مترجم: مهناز عسگری

رقعی  76 صفحه  تک رنگ  

 وقتی که حیوانات باسواد می شوند
نویسنده: کمال بهروز کیا

رقعی  80 صفحه  تک رنگ  

  ماجراهای دهکده ی من
مترجم :  جمال اکرمی

وزیری   108صفحه    تک رنگ 

درباره ی نویسنده

آسترید لیندگِرن در سال 1907، در سوئد به دنیا آمد. در طول 
کنون  کتاب برای بچه ها نوشت و تا زندگی خود بیش از 40 

کتاب هایش در سراسر جهان  نزدیک به 145 میلیون نسخه از 
به فروش رفته است.بسیاری از داستان های لیندگرن برگرفته 

که در آن ها از  کودکی اوست؛ داستان هایی  از خاطرات 
کرده است.  شخصیت های معمولی ودوست داشتنی استفاده 
بهترین داستان او شاید  پی پی جوراب بلند باشد. این داستان 

برای نخستین بار در 1945، در سوئد منتشر شد و خیلی زود او 
را به شهرت و موفقیت رساند. لیندگرن در سال 1958 موفق 

کریستین اندرسن شد و در  به دریافت جایزه ی جهانی هانس 
سال 2002 در نودوچهار سالگی درگذشت.

کشور ما سه مزرعه قرار دارد، درست  در وسط 
که لیزا، دوتا برادرش  در یک ردیف جایی 
و دوستانش زندگی می کنند. به دهکده ی 

پرماجرا خوش آمدید. برو بچه های دهکده ی 
پرماجرا مرتب دنبال شیطنت و بازی 

هستند. آن ها با سورتمه درسرازیری تپه ها 
گنج می گردند و  مسابقه می دهند، دنبال 
کشتی دزدان دریایی را  از مخفیگاهشان 

می پایند. برای بچه های دهکده ی پرماجرا 
هر روز، روزی سرشار از شادی و 

سرگرمی است.

12000 تومان

  ماجراهای دلخوشی های 
دهکده ی من

مترجم :  جمال اکرمی
وزیری   140صفحه    تک رنگ 

۱۰۰۰۰ تومان

درباره ی نویسنده
کرده دانشگاه برلین می باشد و وی در رشته  کالی استرونیک تحصیل 
ارتباطات اقتصادی، اجتماعی تحصیالت خود را در این دانشگاه به 

کودک ونوجوان  پایان رسانده است. فعالیت نویسندگی خود را در زمینه 
کره  چندین فیلمنامه و سناریو نیز به تحریر در آورده است و همچنین اثر 

کرده است. او با ناشرهای زیادی از  و فرانسوی ودانمارکی را نیز ترجمه 
کرده و همکاری  کار   Nordsod و Atlier- Dessler- Atlantis جمله

 If comonication گرفتن جایزه داشته است. وی در سال 2۰۱2 موفق به 
کرد. که وی را بسیار معروف و به نام  Deseign  شد 

کی باالی جزیره زوس زه پیچیده بود  غرورش! نعره ترسنا
و حسابی میمون های زرافه ای را دچار وحشت 
کجا می آمد!  ک از  کرده بود! آخر این نعره  ترسنا

گروه صدایاب را از بین  موما سریع یک 
که فقط  میمون های زرافه ای تشکیل داد 

میمون های زرافه ای شجاع و نترس 
می توانستند عضو آن باشند. خوب البته 

کافی شجاع بودند  لوکا و لئا هم به حد 
کوچک  که آنها هنوز خیلی  ولی از آنجایی 

که به آنها اجازه همراهی در  بودندطبیعی بود 
گروه داده نمیّ شد . به هیچ وجه! وای چه  این 

کلک زدن  کوتاه نیامدند و به فکر  قدر بد! اما خوب آنها 
به بزرگترها افتادند. آنها خیلی زود به یک ردپای بزرگ غول 

که خیلی، خیلی هیجان انگیز بود...  رسیدند 

  میمون های زرافه ای
مترجم :  نوشین پارسا منش

  رقعی   104 صفحه    تک رنگ 

  مگ دردسرساز
مترجم :  جمال الدین اکرمی

    رقعی     180 صفحه    تک رنگ 

  چوکولو و کوکولو
مترجم : آندرانیک خچومیان

 رقعی    108صفحه    تک رنگ 

که نه خودش یک لحظه آرام   مگ از آن بچه هایی است 
می گیرد نه اطرافیانش از دست او آرام و قرار دارند. او 

دائم فکرهای عجیب و غریب به سرش می زند 
 باید آن را عملی 

ً
کشید، حتما و وقتی نقشه ای 

 با نقشه هایش خودش و 
ً

کند. اما معموال
گاهی دیگران را توی دردسر می اندازد. با 

این حال، دختر خوبی است و همه  ی اهل 
خانه و در و همسایه می دانند که بدون 

شیرین کاری های مگ زندگی در آن محل 
خیلی یک نواخت و خسته کننده می شود.

۱۰۰۰۰ تومان

درباره ی نویسنده
آسترید لیندگرن در ۱9۰7، در شهر ویمربی سوئد به دنیا آمد. 

کتاب برای بچه ها نوشت و  در طول زندگی اش بیش از چهل 
کتاب هایش در  نزدیک به صدوچهل وپنج میلیون نسخه از 
سراسر جهان به فروش رفت. او در یکی از یادداشت هایش 

کنند. به  می نویسد: »می خواهم نوشته هایم بچه ها را سرگرم 
که بچه های دیگر هم از چنین سرگرمی هایی برخوردار  این امید 

شوند.« بسیاری از داستان های لیندگرن برگرفته از خاطرات 
که در آن از شخصیت های معمولی  کودکی اوست. داستان هایی 
کرده است. شاید بهترین آن ها پی پی  ودوست داشتنی استفاده 

جوراب بلند باشد. این داستان برای نخستین بار در ۱945، در 
سوئد منتشر شد و او را به سرعت به شهرت و موفقیت رساند. در 

کتابی که توسط  کتاب خواهند شد.  کتاب »پی پی جوراب بلند« جذب این  ستایش گران فراوان 
کتاب از متن خوبی برخوردار است، شادی بخش است  همان نویسنده نوشته شده. 

و خواننده را سرگرم می کند.   نشریه ی ساتردی ريويو

۱۰۰۰۰ تومان

درباره ی نویسنده
گوسیان به ..... ساموئل 

كه به جشن تولد دوستش  ماجراى چهل پايى است 
كه در جلگه ى دیگرى زندگی می كند دعوت 

می شود. او براى چهل پاهاى خود كفش 
خریدارى می كند و به راه می افتد. بين راه 
ماجراهاى متفاوتی براى او پيش می آید 

گيرا . كه هم آموزنده است و هم 

درباره ی نویسنده
کارش تدریس در مدرسه های دولتی شهر نیویورک که  َابی َهنلون 

گردانش،  تدریس بوده، با الهام از داستان ها و نقاشی های شا
کودکان می کند.  شروع به نوشتن داستان های خودش برای 

کتابش رالف یک داستان می گوید است.  اولین 

ماجراجویی...

خطر ...

و پول.

افتادن دندان ُدری با تخیل قوی اش 
که همراه شود،  یعنی

۱۰۰۰۰ تومان

چاپ اول

ان
رم

ان
ودک

ک

5

ک پشت پرنده سال 97 برگزیده ی ال
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 دومینیک ِدمرِس، نویسنده ی فرانسوی زبان کانادایی در 
سال ۱٣٣۵ در آنتاریو به دنیا آمده است. اوکه پیش از این 

 روزنامه نگار و استاد دانشگاه بوده، در حال حاضر به 
فیلم نامه نویسی و نویسندگی مشغول است. 

 دومینیک دمرس بیش از٣۰ عنوان رمان برای بچه ها نوشته 
و گاهی هم کتاب هایی برای بزرگساالن می نویسد مجموعه ی 

ماجرای خانم شارلوت از آثار خانم دمرس است که در همین 
انتشارات به فارسی ترجمه شده است.

7

از دست خانم معلمِ ...!
نویسنده: دومینیک دمرس  مترجم: مهناز عسگری

خانم معلم استفاده از تلویزیون و کامپیوتر و بازی های کامپیوتری 
را برای ده روز قدغن می کند. آلکسیس شیفته ی بازی کامپیوتری 
دراگونیاست و فکر می کند بدون این بازی می میرد. اما می فهمد  

کاتارینا، به تلویزیون و کامپیوتر عالقه ای ندارد. آلکسیس می خواهد 
در مقابل او کم نیاورد ...

4000 تومان

از دست خانم معلمِ ...!

  سقوط شهاب در کالس
رقعی 44 صفحه  تک رنگ    

 سقوط شهاب در کالس
خانم معلم از بچه ها خواسته تا دوستان همگروه 

خود را انتخاب کنند. آلکسیس دوست دارد با 
همکالسی جدید اسپانیایی خود همگروه شود؛ اما 
گویا این همکالسی کس دیگری را انتخاب کرده...

1

 سقوط شهاب در کالس
نویسنده: دومینیک دمرس  مترجم: مهناز عسگری

 دومینیک ِدمرِس، نویسنده ی فرانسوی زبان کانادایی در 
سال ۱٣٣۵ در آنتاریو به دنیا آمده است. اوکه پیش از این 

 روزنامه نگار و استاد دانشگاه بوده، در حال حاضر به 
فیلم نامه نویسی و نویسندگی مشغول است. 

 دومینیک دمرس بیش از٣۰ عنوان رمان برای بچه ها نوشته 
و گاهی هم کتاب هایی برای بزرگساالن می نویسد مجموعه ی 

ماجرای خانم شارلوت از آثار خانم دمرس است که در همین 
انتشارات به فارسی ترجمه شده است.

3000 تومان

2

نویسنده: دومینیک دمرس  مترجم: مهناز عسگری

لدر، آلکسیس را خیلی اذیت 
ُ
ه شق و ق

ّ
توتوی  کل

می کند و مدام سر به سرش می گذارد. 
آلکسیس تصمیم می گیرد به کمک آقای مدیر 

حال توتو را جا بیاورد، اما...

منهمکالس  زبان نفهم
منهمکالس  زبان نفهم

 دومینیک ِدمرِس، نویسنده ی فرانسوی زبان کانادایی در 
سال ۱٣٣۵ در آنتاریو به دنیا آمده است. اوکه پیش از این 

 روزنامه نگار و استاد دانشگاه بوده، در حال حاضر به 
فیلم نامه نویسی و نویسندگی مشغول است. 

 دومینیک دمرس بیش از٣۰ عنوان رمان برای بچه ها نوشته 
و گاهی هم کتاب هایی برای بزرگساالن می نویسد مجموعه ی 

ماجرای خانم شارلوت از آثار خانم دمرس است که در همین 
انتشارات به فارسی ترجمه شده است.

30003 تومان

خــواهر بدُعـُنق مـن
نویسنده: دومینیک دمرس  مترجم: مهناز عسگریخــواهر بدُعـُنق مـن

آلکسیس از لوس بازی ها و شیطنت های جورواجور خواهرش 
خسته می شود. او گمان فکر می کند مادرش ماری – کلئو را 

بیش تر از او دوست دارد؛ پس نقشه می کشد تا توجه مادرش 
را جلب کند، اما اصال فکرش را نمی کرد که...

 دومینیک ِدمرِس، نویسنده ی فرانسوی زبان کانادایی در 
سال ۱٣٣۵ در آنتاریو به دنیا آمده است. اوکه پیش از این 

 روزنامه نگار و استاد دانشگاه بوده، در حال حاضر به 
فیلم نامه نویسی و نویسندگی مشغول است. 

 دومینیک دمرس بیش از٣۰ عنوان رمان برای بچه ها نوشته 
و گاهی هم کتاب هایی برای بزرگساالن می نویسد مجموعه ی 

ماجرای خانم شارلوت از آثار خانم دمرس است که در همین 
انتشارات به فارسی ترجمه شده است.

4000 تومان

4

دیــوانه  ی زنجـــــیری
نویسنده: دومینیک دمرس  مترجم: مهناز عسگریدیــوانه  ی زنجـــــیری

آلکسیس با دوستانش و همراه اولیای مدرسه به اردوی 
بیرون از شهر می رود. او که تاب دیدن خون را ندارد، در 

تاریکی شب،  به دور از خانواده و دوستانش در دل جنگل، 
چند قطره خون می بیند که بر روی زمین ریخته است...

 دومینیک ِدمرِس، نویسنده ی فرانسوی زبان کانادایی در 
سال ۱٣٣۵ در آنتاریو به دنیا آمده است. اوکه پیش از این 

 روزنامه نگار و استاد دانشگاه بوده، در حال حاضر به 
فیلم نامه نویسی و نویسندگی مشغول است. 

 دومینیک دمرس بیش از٣۰ عنوان رمان برای بچه ها نوشته 
و گاهی هم کتاب هایی برای بزرگساالن می نویسد مجموعه ی 

ماجرای خانم شارلوت از آثار خانم دمرس است که در همین 
انتشارات به فارسی ترجمه شده است.

4000 تومان

دوچرخه سوار چغندر خور

5

دوچرخه سوار چغندر خور
نویسنده: دومینیک دمرس  مترجم: مهناز عسگری

خانم معلم خواسته که بچه ها با آرای خود قهرمان مسابقه ی 
دوچرخه سواری را مشخص کنند. آلکسیس راز قهرمان شدن 
را کشف می کند. او می خواهد با استفاده از رژیم غذایی چغندر، 

قهرمان دوچرخه سواری شود. اما چغندر افاقه نمی کند...

 دومینیک ِدمرِس، نویسنده ی فرانسوی زبان کانادایی در 
سال ۱٣٣۵ در آنتاریو به دنیا آمده است. اوکه پیش از این 

 روزنامه نگار و استاد دانشگاه بوده، در حال حاضر به 
فیلم نامه نویسی و نویسندگی مشغول است. 

 دومینیک دمرس بیش از٣۰ عنوان رمان برای بچه ها نوشته 
و گاهی هم کتاب هایی برای بزرگساالن می نویسد مجموعه ی 

ماجرای خانم شارلوت از آثار خانم دمرس است که در همین 
انتشارات به فارسی ترجمه شده است.

3000 تومان
6

نی نی گوگولی؟ آره یا نه
نویسنده: دومینیک دمرس  مترجم: مهناز عسگری

آلکسیس فکر می کند پدر و مادرش قصد دارند دوباره بچه دار 
شوند. او تحت تأثیر حرف های دوستانش از نوزاد متنفر است. 

پس تصمیم می گیرد پدر و مادرش را از بچه دار شدن 
منصرف کند، بی خبر از این که ...

نی نی گوگولی؟ آره یا نه

 دومینیک ِدمرِس، نویسنده ی فرانسوی زبان کانادایی در 
سال ۱٣٣۵ در آنتاریو به دنیا آمده است. اوکه پیش از این 

 روزنامه نگار و استاد دانشگاه بوده، در حال حاضر به 
فیلم نامه نویسی و نویسندگی مشغول است. 

 دومینیک دمرس بیش از٣۰ عنوان رمان برای بچه ها نوشته 
و گاهی هم کتاب هایی برای بزرگساالن می نویسد مجموعه ی 

ماجرای خانم شارلوت از آثار خانم دمرس است که در همین 
انتشارات به فارسی ترجمه شده است.

3000 تومان
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  حمله
مترجم : مرضیه ازگلی

  رقعی    108صفحه    تک رنگ 

  خواندن بازی
مترجم : فرزانه کریمی

  رقعی    108صفحه    تک رنگ 

  بچه های یونایتد
مترجم : دالرام حقیقت

  رقعی    108صفحه    تک رنگ 

مترجم: مهناز عسگری
  همکالس زبان نفهم من

رقعی 44 صفحه   تک رنگ  
 خواهر بدُعُنق من

رقعی  44 صفحه  تک رنگ       

  دیوانه ی زنجیری
رقعی 48 صفحه   تک رنگ  

  دوچرخه سوار چغندرخور
رقعی  44 صفحه  تک رنگ   

  نی نی گوگولی؟ آره یا نه
رقعی  44 صفحه  تک رنگ   

  از دست خانم معلِم...!
رقعی 52 صفحه   تک رنگ 

  کاپیتان افسانه ای
مترجم : دالرام حقیقت

  رقعی    108صفحه    تک رنگ 

 ضربه ی آزاد
مترجم : زهره ناطقی

  رقعی    108صفحه    تک رنگ 

  بازی رئال
مترجم : زهره ناطقی

  رقعی    108صفحه    تک رنگ 
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درباره ی نویسنده
ایو تایتوس نویسندٔه آمریکایی تبار متولد ۱۶ جوالی ۱۹۰۵ 
کودکان می نوشت. او بخصوص برای نوشتن  که برای  بود 
داستان های دالورانٔه دو موش به نام های آناتول و باسیل 

شناخته و معروف شد.
گاه  آناتول موشی فرانسوی و کاردان است و باسیل موش کارآ

که از شرلوک هولمز تقلید می کند. هردوی این موش ها رفتاری 
انسان مآبانه دارند و شخصیتی جذاب و جالب برای کودکان.

شرکت والت دیسنی بعدها داستان های باسیل را برای کودکان 
تبدیل به کارتون کرد.

ایو تایتوس در ۴ فوریٔه سال ۲۰۰۲ از دنیا رفت.

گاه فوق العادٔه موش ها، باسیل آشنا شوید! کارآ با 
او که در زیرزمین خانٔه شرلوک هولمز زندگی می کند، 

گاه برجسته  کارآ کار را پیش خود این  درس این 
گاتا  می خواند. وقتی موش های دوقلو، آ

و آنجال، دزدیده می شوند، باسیل برای 
کردنشان سرنخ های اندکی در دست  پیدا

کودک رباها  دارد. اما چندی بعد نامٔه 
می رسد و ردپای یک باند تبهکار به نام 

سه موش خبیث در آن دیده می شود. باسیل 
این واقعیت را می داند که هیچ فرصتی برای از 

دست دادن ندارد!  او باید دوقلوها را به هر قیمتی 
کند. شده پیدا 

۱۰۰۰۰ تومان

دوباره به هم رسیدیم

نویسنده: استفن پاستیس  مترجم: پژمان واسعی

3

در تمام دنیا شاید فقط دو سه نفر باشند که جلدهای قبلی زندگی نامه ی 
من را نخوانده اند. اگر شما هم یکی از آن ها هستید، بگذارید مطالب 
قبلی را برایتان جمع بندی کنم. اسم من هالو است. تیمی هالو. یک 
قّیت است. اما مدیونید اگر فکر 

ّ
آژانس کارآگاهی دارم که در اوج موف

قّیت را راحت به دست آورده ام. برعکس، تیمی هالو چپ 
ّ
کنید این موف

و راست به مشکل برمی خورد. با مامانش، با دستیار ابلهش، با مدیر 
خبیث مدرسه اش ...

اما یک چیز ردخور ندارد: تیمی هالو همیشه برنده است!

استِِفن پاستیس، نویسنده و تصویرگر 
د 1968، نویسنده ی 

ّ
امریكایی، متول

مجموعه ی تیمی هالو، از پرفروش ترین 
کتاب های نیویورک تایمز و همچنین 
خالق مروارید در پای خوک، یكی از 
پرخواننده ترین ُكمیک استریپ های 
امریكاست.
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22000 تومان

من تیمی هستم. تیمی هالو. یكی از باهوش ترین كارآگاه های این شهر، 
شاید هم كل كشور. كتابی كه می بینید، گزارش زندگی حرفه ای من 

است و در نوع خودش از پرخواننده ترین كتاب هاست. 
تصاویر كتاب را هم خودم كشیده ام. البته می خواستم كار تصویرگری را 
به دستیارم، تامی، بسپارم، دیگر خرس گنده پاك ناامیدم كرد. شما را به 

خدا ببینید. این تصویری است كه از من كشیده.

استیِون پاستیس نویسنده و تصویرگر 
آمریكایی متولد 1968 خالق مجموعه ی 
»تیمی هالو« از پرفروش ترین های 
نیویورك تایمز و همچنینن »مروارید 
در پای خوك« یكی از پرخواننده ترین 
كمیك استریپ های آمریكاست.

کاری است که شده

نویسنده: استفن پاستیس  مترجم: پژمان واسعی
ISBN 978-600-413-207-7

3000 تومـان

1

 تیمی هالو 1
مترجم: پژمان واسعی

رقعی  300 صفحه  تک رنگ  

کهآوازهاش بیاییدباامیلآشناشوید؛بچهیبازیگوشی
تادوردستهارفته.مراقبباشید!یکموشخرما

ایندوروبرهاست.امیلدرتعقیبموش
گریز،شستپای خرماست.دراینتعقیبو
گیرمیکند،مخلوط پدرامیلتویتلهموش
قرمزرنگپودینگبهسروصورتشمیپاشد

وامیلدرانبارچوبزندانیمیشود.آیا
سرانجامامیلموفقمیشودموشخرمارا

بهدامبیندازد؟
کتابآغازماجراهایشیطنتآمیزامیل این

است.

دربارهینویسنده

آسترید لیندگِرندرسال1907،درسوئدبهدنیاآمد.درطول
کنون کتاببرایبچههانوشتوتا زندگیخودبیشاز40

کتابهایشدرسراسرجهان نزدیکبه145میلیوننسخهاز
بهفروشرفتهاست.بسیاریازداستانهایلیندگرنبرگرفته

کهدرآنهااز کودکیاوست؛داستانهایی ازخاطرات
کردهاست. شخصیتهایمعمولیودوستداشتنیاستفاده
بهترینداستاناوشایدپیپیجوراببلندباشد.اینداستان
براینخستینباردر1945،درسوئدمنتشرشدوخیلیزوداو
رابهشهرتوموفقیترساند.لیندگرندرسال1958موفق

کریستیناندرسنشدودر بهدریافتجایزهیجهانیهانس
سال2002درنودوچهارسالگیدرگذشت.

12000تومان

ببین چی  کار کردی!

نویسنده: استفن پاستیس  مترجم: پژمان واسعی

2
من تیمی هستم، تیمی هالو. کارآگاهی که آوازه ی نبوغش در تمام 

دنیا پیچیده، مثل ِهرکول پوآرو و ِشرلوک ُهلمز. ولی باید بدانید که من 
با کارآگاه های دیگر دو تا فرق اساسی دارم: یکی این که آن ها مجبور 

نیستند نصف وقتشان را توی مدرسه تلف کنند؛ دوم این که آن ها همه 
یک دستیار زرنگ هم دارند. اما دستیار من یک خرس قطبی است که 

فرم را در می آَوَرد.
ُ
گاهی حسابی ک

استِِفن پاستیس، نویسنده و تصویرگر 
د 1968، نویسنده ی 

ّ
امریكایی، متول

مجموعه ی تیمی هالو، از پرفروش ترین 
کتاب های نیویورک تایمز و همچنین 
خالق مروارید در پای خوک، یكی از 
پرخواننده ترین ُكمیک استریپ های 
امریكاست.
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 تیمی هالو3
مترجم: پژمان واسعی

رقعی  272 صفحه  تک رنگ  

  امیل و موش خرمای آب زیرکاه
مترجم: جمال اکرمی

 رقعی  136 صفحه   تک رنگ  

درباره ی نویسنده
نیکالی نیکالیویچ نوُسف نویسنده، نمایشنامه نویس و 

کی ِیف به دنیا آمد.  فیلمنامه نویس روسی در سال 1908 در 
کارگردانی و ساخت انیمیشن های  وی دانش آموخته ی سینماست و با 

علمی_ آموزشی به دریافت نشان »ستاره ی سرخ« نائل شده است. 
آثار ادبی وی از سال 1938 در نشریات معروف شوروی به چاپ 

رسیده است. نوسف در سال 1976 چشم از جهان فرو بست.

کولیا و میشکا می خواهند جوجه پرورش بدهند. 
اما مگر می شود توی خانه، دستگاه جوجه کشی 

گر هم بتوانند دستگاه  درست کرد؟ تازه، ا
جوجه کشی بسازند، این کار یک کار تمام وقت  

است. پس تکلیف مدرسه چه می شود؟

10000 تومان

  خانواده ی شاد
مترجم: نرگس اکبرداریان

   رقعی  120 صفحه   تک رنگ  

درباره ی نویسنده
اورسوال ُولِفل در سال 1922 در آلمان به دنیا آمد. در دانشگاه 
هایِدلِبرگ زبان آلمانی آموخت و پس از جنگ جهانی دوم در 

دنوالد دستیار آموزشی شد. از سال 1961 به عنوان نویسنده ای 
ُ
ا

که در عرصه های ملی و بین المللی مورد  کرد  مستقل آثاری خلق 
گرفت. ولفل در سال 1991 موفق به دریافت جایزه ی  تقدیر قرار 

کتاب های  کودکان و نوجوانان آلمان شد.  ویژه ی ادبیات 
کنون به پانزده زبان ترجمه شده است. برخی  این نویسنده تا 
داستان های او عبارت اند از: انتقام جوی سرخ، تندپا و بادپا، 
کی مجسمه های شهر را می دزدد،  مسافرت هنا، باغ یوشی، 

بچه های خوشبخت، ستاره ی پرنده، ماه ماه ماه.  

زینِشن، دخترک شش ساله، در حیاط بزرگ خانه شان  
تنهایی و بدون هیچ دوستی بازی می کند. البته او 

تنهای تنها نیست؛ بلکه یک دوست خیالی  
که روزی  به اسم مولی هم دارد... تا این 

ه اش از باالی دیوار 
ّ
کل پسربچه ای سر و 

حیاط پیدا می شود و جای دوست خیالی 
زینشن را می گیرد.

8500 تومان

  دخترک پشت دیوار
مترجم: کمال بهروزکیا

   رقعی  108 صفحه   تک رنگ  

  فرار بزرگ
مترجم: جمال اکرمی

رقعی  88صفحه  تک رنگ  

به دیدن امیل بروید! ماجراهای امیل تمامی ندارد. از 
گرفته تا  فرستادن خواهرش به باالی میله ی پرچم 

که درش قفل است. در رفتن از اتاقی 
کوچولوها و حتی پدر  مرغ ها، سگ ها، خواهر 

و مادرها، همه از دستش ذله شده اند.
با این همه، امیل چندان هم بچه ی بدی 

نیست. او فقط دردسر می سازد و باعث 
که  سرگرمی می شود. بهتر است هر جا 
کنید. می رود، شما هم ردش را دنبال 

7500 تومان

درباره ی نویسنده

آسترید لیندگِرن در سال 1907، در سوئد به دنیا آمد. در طول 
کتاب برای بچه ها نوشت و  زندگی خود بیش از 40 عنوان 

کتاب هایش در سراسر  کنون نزدیک به 145 میلیون نسخه از  تا
جهان به فروش رفته است.بسیاری از داستان های لیندگرن 

که در آن ها از  کودکی اوست؛ داستان هایی  برگرفته از خاطرات 
کرده است.  شخصیت های معمولی ودوست داشتنی استفاده 
بهترین داستان او شاید  پی پی جوراب بلند باشد. لیندگرن در 

کریستین  سال 1958 موفق به دریافت جایزه ی جهانی هانس 
اندرسن شد و در سال 2002 در نودوچهار سالگی درگذشت.

 تیمی هالو 2
مترجم: پژمان واسعی

رقعی  288 صفحه  تک رنگ  

درباره ی نویسنده
ایو تایتوس نویسندٔه آمریکایی تبار متولد ۱۶ جوالی ۱۹۰۵ 
کودکان می نوشت. او بخصوص برای نوشتن  که برای  بود 
داستان های دالورانٔه دو موش به نام های آناتول و باسیل 

شناخته و معروف شد.
گاه  آناتول موشی فرانسوی و کاردان است و باسیل موش کارآ

که از شرلوک هولمز تقلید می کند. هردوی این موش ها رفتاری 
انسان مآبانه دارند و شخصیتی جذاب و جالب برای کودکان.

شرکت والت دیسنی بعدها داستان های باسیل را برای کودکان 
تبدیل به کارتون کرد.

ایو تایتوس در ۴ فوریٔه سال ۲۰۰۲ از دنیا رفت.

گاهی را از  گاه، فوت و فن کارآ باسیل، موش کارآ
گرفته. آخه او هم در  خوِد خوِد شرلوک هلمز یاد 

خیابان ِبیِکر زندگی می کند و درست توی 
گاه معروف. این طوری  زیرزمین خانه ی کارآ

می تواند از تمام اسرار حرفه ای هلمز باخبر 
گاه دنیای موش ها  شود و باهوش ترین  کارآ

باشد. 

در این داستان، باسیل و دستیارش، دکتر 
داوسن، در لباس دریانوردان وارد شهری 

بندری می شوند تا بچه موش های ربوده شده
کنند.  را پیدا 

۱۰۰۰۰ تومان

  باسیل از خیابان ِبیِکر
مترجم: پانته آ خوشنویس

رقعی  104 صفحه  تک رنگ  

  باسیل و غار گربه ها 
مترجم: پانته آ خوشنویس

رقعی  300 صفحه  تک رنگ  

  باسیل در مکزیک 
مترجم: پانته آ خوشنویس

رقعی  300 صفحه  تک رنگ  

درباره ی نویسنده
ایو تایتوس نویسندٔه آمریکایی تبار متولد ۱۶ جوالی ۱۹۰۵ 
کودکان می نوشت. او بخصوص برای نوشتن  که برای  بود 
داستان های دالورانٔه دو موش به نام های آناتول و باسیل 

شناخته و معروف شد.
گاه  آناتول موشی فرانسوی و کاردان است و باسیل موش کارآ

که از شرلوک هولمز تقلید می کند. هردوی این موش ها رفتاری 
انسان مآبانه دارند و شخصیتی جذاب و جالب برای کودکان.

شرکت والت دیسنی بعدها داستان های باسیل را برای کودکان 
تبدیل به کارتون کرد.

ایو تایتوس در ۴ فوریٔه سال ۲۰۰۲ از دنیا رفت.

گاهی اش را با سه  کارآ باسیل خیابان بيکر حرفه ی 
پرونده ی مشکل، ماهرانه ادامه می دهد!
»پرونده ی پنیر تقلبی«: با شکستن دندان 

موش ها به وسیله ی پنیرهای تقلبِی ساخته 
شده از بتون، قلمروی موش ها به وحشت 

می افتد.
»سرقت موشالیزا«: در این پرونده باسیل 

حقیقت را از پس سرقت عجیب و غریب 
شاهکار هنری محبوب موش های مکزیکی 

کشف می کند.
»ناپدید شدن دکتر داسون«: در این پرونده ی 

ک دوست وفادار باسیل دزدیده می شود! وحشتنا

۱۰۰۰۰ تومان

ان
 رم
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ودک

ک

  باسیل و مستعمری گمشده
مترجم: پانته آ خوشنویس

رقعی  300 صفحه  تک رنگ  

  باسیل در غرب وحشی 
مترجم: پانته آ خوشنویس

رقعی  300 صفحه  تک رنگ  

چاپ اولچاپ اول

 پی پی جوراب بلند
مترجم: جمال اکرمی

رقعی  88صفحه  تک رنگ  

  پسِر من میو
مترجم: جمال اکرمی

رقعی  88صفحه  تک رنگ  

 خانه ی باالی درخت
مترجم: جمال اکرمی

رقعی         صفحه  تک رنگ  

چاپ اولچاپ اولچاپ اول

چاپ اول

چاپ اول چاپ اولچاپ اول

  ملکه ی سیاه پوش
مترجم: جمال اکرمی

رقعی  88صفحه  تک رنگ  

ک پشت پرنده سال 97 برگزیده ی ال
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کاله تفنگی،  کاله دودی و آقای  رقابت تنگاتنگ آقای 
کارخانه ی شکالت ماهی و ساخت  مدیران دو 

اسباب بازی های جنگی، اعضای شورای شهر 
کرده است. طرح احداث  را به شدت درگیر 

کارخانه ی  کنار  ایستگاه قطار شرق در 
شکالت ماهی، اوضاع را به نفع آقای 

کاله دودی تغییر می دهد و رقابت 
کارخانه شدت می گیرد.  مدیران دو 

که  کاله دودی،  دوراندیشی های خانم آقای 
کارخانه ی شکالت سازی همسرش  برنامه ریزی 

را به عهده دارد، حواس پرتی ها و ندانم کاری های
کاله دودی را جبران می کند. رقابت این دو   آقای 

که... کارخانه به جایی می رسد 

19000 تومان

درباره ی نویسنده
کودکی اش در فضای  کرمی در سال 1336 در سمنان به دنیا آمد  جمال ا

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، همراه  کتاب خانه ی  پر نشاط 
کار  کانون شد و  گذشت. بعد ها مربی نقاشی  با قصه و نقاشی و نمایش 

کتاب پژوهشی درباره ی   کرد. نگارش چند  کودکان و نوجوانان را آغاز  برای 
تصویرگری ده مجموعه شعر، چند ترجمه، سی و چند قصه، و تصویر گری 
کودکان و نوجوانان است.  کار او در زمینه ی ادبیات  کتاب، حاصل  چند 
کودکان ماه، چهل تکه،  او همچنین رمان های دل به دریا، پسران آفتاب، 
بازگشت پروفسور زالزالک، آناهید، ملکه ی سایه ها و غریبه و دریا  را برای 

نوجوانان نوشته است.

 پسری که تا ماه باالرفت
مترجم: شهال انتظاریان

وزیری   128 صفحه   تک رنگ  

  مجبورم نکن لبخند بزنم
مترجم : ریحانه جعفری

وزیری   128 صفحه    تک رنگ 

  مادرم ازدواج کرد
مترجم : ریحانه جعفری

وزیری   144 صفحه    تک رنگ 

  تارا و مرغ دریایی اش
نویسنده : جمال الدین اکرمی
وزیری   40 صفحه    تک رنگ 

  شکار فرازمینی ها در 
زیرزمین

مترجم : مهناز عسگری
وزیری   64 صفحه    تک رنگ 

  لیزی زیپ دهنی
مترجم : بدری زارع

وزیری   72 صفحه    تک رنگ 

لفا   ماجرای سفر من به آ
مترجم : رامک نیک طلب

وزیری   80 صفحه    تک رنگ 

 خانم آقای کاله دودی
نویسنده: جمال اکرمی

تصویرگر: امیر مفتون
وزیری   156 صفحه  تک رنگ  

ان
رم

ان
ودک

ک

برگزیده ی جشنواره ی دانایی و توانایی سال 97

ک پشت پرنده سال 1394 برگزیده ی ال

 چشم اژدها
نویسنده: جمال اکرمی

تصویرگر:  هاشمی شهرکی
وزیری   108 صفحه  تک رنگ  

 مدرسه ی شبانه روزی 
اشباح

مترجم: مهناز عسگری 
رقعی  68 صفحه  تک رنگ  

  من و آیدا و خانه ی زنگوله ای 1
مترجم: آمنه صادقی شهمیرزادی

رقعی         صفحه  تک رنگ  

 من و آیدا و خانه ی زنگوله ای2
مترجم: آمنه صادقی شهمیرزادی

رقعی         صفحه  تک رنگ  

  گروه مخفی
مترجم: جمال اکرمی

رقعی         صفحه  تک رنگ  

  زیمازو 
آخرین اژدهای روی زمین

نویسنده: فاطمه ابطحی
رقعی         صفحه  تک رنگ  

چاپ اول چاپ اول چاپ اول چاپ اول
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12000 تومان

درباره ی نویسنده
كانادايی در سال 1951 ژيل تيبو  نویسنده و تصويرساز 

كنون بيش از هفتاد  كانادا به دنيا آمد. او تا )1330ه ( در كبک 
عنوان اثر برای كودكان خلق كرده و جوايز متعددی در كانادا، 

كسب كرده است. ژاپن و ایتاليا 

گوی پير مثل اداره ی  استخوان های خانم لومبا
هواشناسی اند: با نزدیک شدن سرما و 

كه  توفان بدجوری درد می گيرند. همين 
كه در  گرفتند، آقايی  استخوان هایش درد 

تلويزيون اخبار اوضاع هوا را اعالم می كرد، 
كه بارندگی و یخ بندان در راه است.  گفت 

كه نوئمی و مامان بزرگ در خانه  اما او نگفت 
حبس می شوند.

جلد ششم نوئمی یادآور خاطره هايی است 
از زمان های دور و نزدیک همه ی بچه ها و 

بزرگ ترها...

درباره ی نویسنده
كانادايی در سال 1951 ژيل تيبو  نویسنده و تصويرساز 

كنون بيش از هفتاد  كانادا به دنيا آمد. او تا )1330ه ( در كبک 
عنوان اثر برای كودكان خلق كرده و جوايز متعددی در كانادا، 

كسب كرده است. ژاپن و ایتاليا 

نوئمی هفت  سال و نه ماه دارد و هرروز بعدازظهر به 
گو پيرزن  گو می رود. خانم لومبا خانه ی خانم لومبا

همسایه است و در نبود پدر و مادر نوئمی از او 
مراقبت می كند. روزی نوئمی به راز مهمی پی 
گو گنجی پنهان  می برد: در خانه ی خانم لومبا

است. 
كنجكاوانه ای  نوئمی به جست وجوی 
كشف كند. دست می زند تا اين گنج را 

10000 تومان

   نوئمی 

ماجراهای جذاب و خواندنی 

نوئمی و خانم لومباگو

مترجم: مهدی ضرغامیان 

   راز خانم لومباگو
88 صفحه  رقعی  تک رنگ  

   روز باورنکردنی
92 صفحه  رقعی  تک رنگ  

   هفت واقعیت
92 صفحه رقعی  تک رنگ  

لبرت گوش گنده    آ
92 صفحه  رقعی  تک رنگ  

  کلید معما  
88 صفحه  رقعی  تک رنگ  

   قصر یخ
100 صفحه رقعی  تک رنگ  

ان
رم

ان
ودک

ک

11000 تومان

درباره ی نویسنده
كانادايی در سال 1951 ژيل تيبو  نویسنده و تصويرساز 

كنون بيش از هفتاد  كانادا به دنيا آمد. او تا )1330ه ( در كبک 
عنوان اثر برای كودكان خلق كرده و جوايز متعددی در كانادا، 

كسب كرده است. ژاپن و ایتاليا 

گو بهترين پرستار دنياست، ولی  در نگاه نوئمی، خانم لومبا
حاال ثروتمندترين پرستار هم هست؛ ولی نمی داند 

گنج  با مسئله ی اصلی چه بکند: اين خانه و 
كه سن و سال آدم ها را تغيير  درون آن، آینه ای 

كرده  كه خود را مجبور  می دهد، و معمايی 
حلش بکند.

نوئمی در اوج دوستی و محبت به خانم 
گو درگير ماجرايی هيجان انگيز و  لومبا

اسرارآميز شده است.

۱۰۰۰۰ تومان

درباره ی نویسنده
كانادايی در سال ۱95۱ ژيل تيبو  نویسنده و تصويرساز 

كنون بيش از هفتاد  كانادا به دنيا آمد. او تا )۱33۰ه ( در كبک 
عنوان اثر برای كودكان خلق كرده و جوايز متعددی در كانادا، 

كسب كرده است. ژاپن و ایتاليا 

گنج، آینه ای  گو صاحب  نوئمی و هم دستش خانم لومبا
اسرارآميز و معمايی ظاهرًا پيچيده شده اند! انگار 

گر  كه به دنيايی  بيگانه پرتاب شده اند. آن ها ا
كنند، زندگی شان به  بتوانند اين معما را حل 

كشيده می شود؟ كجا 
ماجرايی فوق العاده جذاب، آميخته با 

تخيالت قهرمان اين داستان ...

11000 تومان

درباره ی نویسنده
كانادايی در سال 1951 ژيل تيبو  نویسنده و تصويرساز 

كنون بيش از هفتاد  كانادا به دنيا آمد. او تا )1330ه ( در كبک 
عنوان اثر برای كودكان خلق كرده و جوايز متعددی در كانادا، 

كسب كرده است. ژاپن و ایتاليا 

گو به هفت  نوئمی با شنيدن اسرار زندگی خانم لومبا
گو  كه خانم لومبا راز مهم پی می برد. او در می یابد 

كرده و  چه نقش مهمی در زندگی خود او بازی 
سرانجام در راز هفتم متوجه می شود چرا خانم 

گو را تا اين اندازه دوست دارد. لومبا
داستانی سرشار از حادثه، احساسات و 

صميميت...

11000 تومان

درباره ی نویسنده
كانادايی در سال 1951 ژيل تيبو  نویسنده و تصويرساز 

كنون بيش از هفتاد  كانادا به دنيا آمد. او تا )1330ه ( در كبک 
عنوان اثر برای كودكان خلق كرده و جوايز متعددی در كانادا، 

كسب كرده است. ژاپن و ایتاليا 

گوش گنده ای می خواهد نوئمی و  پيرمرد بی ریخت و 
مادربزرگش را بدزدد.

گنجش  ولی چرا؟ او مادربزرگ را می خواهد یا 
را؟ نوئمی را می خواهد یا هرسه را با هم؟

گر می خواهيد حقيقت ماجرا را بدانيد، باید  ا
كنيد و ببينيد قضيه  داستان نوئمی را دنبال 

از چه قرار است.

   باغ وحش در خانه
100 صفحه رقعی  تک رنگ  

   وحشت در شب
100 صفحه رقعی  تک رنگ  

 بهترینمربی فوتبال
وزیری   80صفحه   تک رنگ  

 خدمتکار شگفت انگیز
وزیری   76صفحه   تک رنگ  

 خانممعلم معرکه
وزیری   84صفحه   تک رنگ  

نویسنده: دومینیک دموس 
مترجم : مهناز عسگری

 کتاب دار عجیب و غریب
وزیری   68 صفحه   تک رنگ  

درباره ی نویسنده
دومینیک ِدِمرس، نویسنده ی فرانسوی زبان کانادایی، 

در سال ۱۳۳۵ در آنتاریو به دنیا آمده است. او که پیش 
از این روزنامه نگار و استاد دانشگاه بوده، در حال حاضر، 

به نویسندگی و فیلم  نامه نویسی مشغول است.
دومینیک دمرس بیش از ۳۰ عنوان رمان برای بچه ها 

نوشته و گاهی هم کتاب هایی برای بزرگ ساالن می نویسد
کنون جوایز ادبی بسیاری دریافت کرده است. و تا

کتاب دار جدید سنت آناتول،  خانم شارلوت، 
کتاب هایش را با چرخ دستی به گردش در شهر 

کتاب دار  که  می برد. انباری قدیمی مدرسه 
کرده، حسابی  جدید آن را تبدیل به کتاب خانه 

مایه ی سرگرمی بچه ها شده، اما یک روز، 
کتاب جالبی  خانم شارلوت در حال خواندن 

گهان در آن غرق می شود ...  که نا است 
چگونه باید او را از این وضعیت عجیب 

نجات داد؟

6۰۰۰ تومان

 پستچی فضول
وزیری   72صفحه   تک رنگ  

درباره ی نویسنده
دومینیک ِدِمرس، نویسنده ی فرانسوی زبان کانادایی، 

در سال ۱۳۳۵ در آنتاریو به دنیا آمده است. او که پیش 
از این روزنامه نگار و استاد دانشگاه بوده، در حال حاضر، 

به نویسندگی و فیلم  نامه نویسی مشغول است.
دومینیک دمرس بیش از ۳۰ عنوان رمان برای بچه ها 

نوشته و گاهی هم کتاب هایی برای بزرگ ساالن می نویسد
کنون جوایز ادبی بسیاری دریافت کرده است. و تا

خانم شارلوت، پستچی جدید ما، نامه ها را  آواز  به لب و با 
کنجکاو و فضول  شادی تحویل می دهد. او که 

کت را باز می کند و می خواند!  است، هر روز یک پا
گر خبر بدی در نامه باشد، خانم شارلوت متن   ا

نامه را عوض می کند تا صاحب نامه ناراحت 
نشود.  به این ترتیب خیلی زود حال و هوای 

دهکده ی سنت ماشین شوآن 
از این رو به آن رو می شود...

6۵۰۰ تومان

درباره ی نویسنده
دومینیک ِدِمرس نویسنده ی فرانسوی زبان کانادایی، 

در سال ۱۳۳۵ در آنتاریو به دنیا آمده است. او که پیش 
از این روزنامه نگار و استاد دانشگاه بوده، در حال حاضر، 

به نویسندگی و فیلم  نامه نویسی مشغول است.
دومینیک دمرس بیش از ۳۰ عنوان رمان برای بچه ها 

نوشته و گاهی هم کتاب هایی برای بزرگ ساالن می نویسد
کنون جوایز ادبی بسیاری دریافت کرده است. و تا

آلکسیا و دوستانش عصبانی اند، چون 
شهرداری زمین اسکیت محله شان را خراب 

کرده و به جایش فرهنگ سرای بزرگ و مدرنی 
ساخته است. در روز افتتاح فرهنگ سرا، 

بچه ها مراسم را به هم می ریزند و در زیر زمین 
فرهنگ سرا مخفی می شوند. در آن جاست 

که با خانم شارلوت، خدمتکار شگفت انگیز، 
آشنا می شوند ...

6۵۰۰ تومان

درباره ی نویسنده
دومینیک ِدِمرس، نویسنده ی فرانسوی زبان کانادایی، 

در سال ۱۳۳۵ در آنتاریو به دنیا آمده است. او که پیش 
از این روزنامه نگار و استاد دانشگاه بوده، در حال حاضر، 

به نویسندگی و فیلم  نامه نویسی مشغول است.
دومینیک دمرس بیش از ۳۰ عنوان رمان برای بچه ها 

نوشته و گاهی هم کتاب هایی برای بزرگ ساالن می نویسد
کنون جوایز ادبی بسیاری دریافت کرده است. و تا

خانم شارلوت، معلم سرخانه، هوای تازه ای در خانه ی 
ما دمیده است. »خداحافظ درس های 
خسته کننده! سالم، آزادی!« ما اول فکر 

 وقتی 
ً

که او جادوگر است، مخصوصا می کردیم 
دیدیم با سنگ زیر کالهش حرف می زند، اما 

رفته رفته زندگی همه ی ما را تغییر داد. حتی 
زندگی پدر و مادرمان را...

7۰۰۰ تومان

 معلم جدید ما 
وزیری   64صفحه   تک رنگ  

درباره ی نویسنده
دومینیک ِدِمرس، نویسنده ی فرانسوی زبان کانادایی، 

در سال ۱۳۳۵ در آنتاریو به دنیا آمده است. او که پیش 
از این روزنامه نگار و استاد دانشگاه بوده، در حال حاضر، 

به نویسندگی و فیلم  نامه نویسی مشغول است.
دومینیک دمرس بیش از ۳۰ عنوان رمان برای بچه ها 

نوشته و گاهی هم کتاب هایی برای بزرگ ساالن می نویسد
کنون جوایز ادبی بسیاری دریافت کرده است. و تا

امروز صبح، خانم شارلوت، معلم جدیدمان، 
گنده ای بر سر و پیراهن  کاله  از راه رسید. او 

چروکیده ای بر تن دارد، اما از همه چیز بامزه تر
که با یک تکه سنگ حرف می زند!    این است 

که  کالس ریاضیات به ما یاد داد  او در 
کالس را با رشته های پخته ی  دیوارهای 

کنیم! کارونی اندازه گیری  ما
معلم جدیدمان بعد از ظهر ها با ما فوتبال 

بازی می کند.  ماعاشِق خانم شارلوت هستیم!

6۵۰۰ تومان

 وزیر آنچنانی
وزیری   72 صفحه   تک رنگ  

درباره ی نویسنده
دومینیک ِدِمرس، نویسنده ی فرانسوی زبان کانادایی، 

در سال ۱۳۳۵ در آنتاریو به دنیا آمده است. او که پیش 
از این روزنامه نگار و استاد دانشگاه بوده، در حال حاضر، 

به نویسندگی و فیلم  نامه نویسی مشغول است.
دومینیک دمرس بیش از ۳۰ عنوان رمان برای بچه ها 

نوشته و گاهی هم کتاب هایی برای بزرگ ساالن می نویسد
کنون جوایز ادبی بسیاری دریافت کرده است. و تا

کیف خانم شارلوت،  عجب فاجعه ای! در ایستگاه قطار 
کیف نخست وزیر عوض می شود.  به طور اتفاقی، با 

کمک  خانم شارلوت رّد آقای نخست وزیر را به 
پسر او دنبال می کند و در این میان متوجه 

کودکان  که اصول آموزش و پرورش  می شود 
به شدت خسته کننده است. پس...

6۵۰۰ تومان

 ماجرای خانم شارلوت 

ک پشت پرنده سال 1394 برگزیده ی ال

چاپ اول

   خداحافظ مامان بزرگ
100 صفحه رقعی  تک رنگ  

  جعبه ی اسرار آمیز
100 صفحه رقعی  تک رنگ  

نوئمی 10

چاپ اول
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درباره ی نویسنده
کارِپنِتر  نویسنده، برنامه ساز رادیویی و بیوگرافی نویس  هامفری 

کسفورد به دنیا آمده  که در سال 1945 در آ انگلیسی است 
گون او  گونا و در سال 2005 درگذشته است. در میان آثار 

کودک مربوط می شود، می توان به بیوگرافی  آنچه به ادبیات 
که به  کرد  کسفورد اشاره  کودک آ تالکین و راهنمای ادبیات 

کرد و مرجع معتبری به شمار می رود.  همراه همسرش تألیف 
کنون  که تا مجموعه ی آقای ماجیکا نیز از آثار محبوب اوست 

بارها تجدید چاپ شده است. 

کالس سومی ها باالخره راضی شدند  وقتی آقای مجیکا و 
کمی غافلگیری بودند،  سوار قطار ارواح شوند، منتظر 

ک  اما اشباح واقعی ظاهر شدند و ویلهمنینا وورال
بدجنس هم با آن ها فاصله ی زیادی نداشت.
اما جودی برای نجات همه برگشت؛ همراه با 
کمک با خود آورده بود ...  که برای  اژدهایی 

10000 تومان

که قرار است به اردو بروند، خیلی  کالس سومی ها از این 
خوشحال اند. ولی اردوی تفریحی با وجود آقای 

که شغل قبلی اش جادوگری  ماجیکا، معلمی 
بوده، به یک سفر ماجراجویانه ی به یادماندنی 

تبدیل می شود .

9000 تومان

درباره ی نویسنده

کارِپنِتر  نویسنده، برنامه ساز رادیویی و بیوگرافی نویس  هامفری 
کسفورد به دنیا آمده  که در سال 1945 در آ انگلیسی است 

گون او  گونا و در سال 2005 درگذشته است. در میان آثار 
کودک مربوط می شود، می توان به بیوگرافی  آنچه به ادبیات 
که به  کرد  کسفورد اشاره  کودک آ تالکین و راهنمای ادبیات 

کرد و مرجع معتبری به شمار می رود.  همراه همسرش تألیف 
کنون  که تا مجموعه ی آقای ماجیکا نیز از آثار محبوب اوست 

بارها تجدید چاپ شده است.
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درباره ی نویسنده
کارِپنِتر  نویسنده، برنامه ساز رادیویی و بیوگرافی نویس  هامفری 

کسفورد به دنیا آمده  که در سال 1945 در آ انگلیسی است 
گون او  گونا و در سال 2005 درگذشته است. در میان آثار 

کودک مربوط می شود، می توان به بیوگرافی  آنچه به ادبیات 
که به  کرد  کسفورد اشاره  کودک آ تالکین و راهنمای ادبیات 

کرد و مرجع معتبری به شمار می رود.  همراه همسرش تألیف 
کنون  که تا مجموعه ی آقای ماجیکا نیز از آثار محبوب اوست 

بارها تجدید چاپ شده است. 

بچه های کالس سوم با هفته ی کتاب سرگرم اند 
که یک دفعه سروکله ی شخصیت های داستانی 
ک، زِن جادوگر،  پیدا می شود! اما ویلِهلمینا وارال

در روز بازی های المپیک دردسر درست 
می کند...  آقای ماجیکا موفق می شود 

کمی  کمِک  کند، البته با  کنترل  اوضاع را 
، خدای من! 

ُ
گفت: »ا جادو. آقای ماجیکا 

گرفتم، بیش از حد  کار  که به  انگار جادویی 
قوی بود.«

10000 تومان

درباره ی نویسنده
کارِپنِتر  نویسنده، برنامه ساز رادیویی و بیوگرافی نویس  هامفری 

کسفورد به دنیا آمده  که در سال 1945 در آ انگلیسی است 
گون او  گونا و در سال 2005 درگذشته است. در میان آثار 

کودک مربوط می شود، می توان به بیوگرافی  آنچه به ادبیات 
که به  کرد  کسفورد اشاره  کودک آ تالکین و راهنمای ادبیات 

کرد و مرجع معتبری به شمار می رود.  همراه همسرش تألیف 
کنون  که تا مجموعه ی آقای ماجیکا نیز از آثار محبوب اوست 

بارها تجدید چاپ شده است. 

به یک سرایدار نیازمندیم.
لطفًا جهت استخدام به مدیر مدرسه مراجعه شود.

متأسفانه سرایدار جدید مدرسه، دایِی بداخالق 
که با  و بی ادب همیش بیگ مور است 

ِک بدجنس هم دست شده.  ویلِهلمینا وارال
کالس سوم  به این ترتیب برنامه ی قایق رانی 

تبدیل به فاجعه می شود و آقای ماجیکا را 
می دزدند. جودی بار اّول استکه می خواهد

کند. آیا او می تواند با جادو،   جادوگری 
کند؟ وضعیت را درست 

10000 تومان

درباره ی نویسنده
کارِپنِتر  نویسنده، برنامه ساز رادیویی و بیوگرافی نویس  هامفری 

کسفورد به دنیا آمده  که در سال 1945 در آ انگلیسی است 
گون او  گونا و در سال 2005 درگذشته است. در میان آثار 

کودک مربوط می شود، می توان به بیوگرافی  آنچه به ادبیات 
که به  کرد  کسفورد اشاره  کودک آ تالکین و راهنمای ادبیات 

کرد و مرجع معتبری به شمار می رود.  همراه همسرش تألیف 
کنون  که تا مجموعه ی آقای ماجیکا نیز از آثار محبوب اوست 

بارها تجدید چاپ شده است. 

کیدًا ممنوع است!« »استفاده از جادو و جنبل توسط معّلم ا

ک  بیچاره آقای ماجیکا با آمدن بازرس مقّرراتی، پا
توی دردسر می افتد. بعد هم خودش را تبدیل 

به خرچنگ می کند و اوضاع بدتر می شود. 
ک، جادوگر  حاال بچه ها باید از خانم وارال

که این طلسم را باطل  بدجنس، بخواهند 
کند.

10000 تومان

1

 توی مدرسه فرود نمی آیند. 
ً

قالیچه های پرنده معموال
 همین اتفاق 

ً
اما در مدرسه ی سنت  بارتی دقیقا

کالس سوم سوار  می افتد. معلم عجیب و غریب 
کالس می شود. از قرار  قالیچه ی پرنده وارد 

کالس سوم  معلوم امسال برای بچه های 
سال خیلی هیجان انگیزی خواهد بود.

۱۰۰۰۰ تومان

درباره ی نویسنده

کارِپنِتر  نویسنده، برنامه ساز رادیویی و بیوگرافی نویس  هامفری 
کسفورد به دنیا آمده  که در سال ۱945 در آ انگلیسی است 

گون او  گونا و در سال 2۰۰5 درگذشته است. در میان آثار 
کودک مربوط می شود، می توان به بیوگرافی  آنچه به ادبیات 
که به  کرد  کسفورد اشاره  کودک آ تالکین و راهنمای ادبیات 

کرد و مرجع معتبری به شمار می رود.  همراه همسرش تألیف 
کنون  که تا مجموعه ی آقای ماجیکا نیز از آثار محبوب اوست 

بارها تجدید چاپ شده است.

درباره ی نویسنده
کارِپنِتر  نویسنده، برنامه ساز رادیویی و بیوگرافی نویس  هامفری 

کسفورد به دنیا آمده  که در سال 1945 در آ انگلیسی است 
گون او  گونا و در سال 2005 درگذشته است. در میان آثار 

کودک مربوط می شود، می توان به بیوگرافی  آنچه به ادبیات 
که به  کرد  کسفورد اشاره  کودک آ تالکین و راهنمای ادبیات 

کرد و مرجع معتبری به شمار می رود.  همراه همسرش تألیف 
کنون  که تا مجموعه ی آقای ماجیکا نیز از آثار محبوب اوست 

بارها تجدید چاپ شده است. 

که ساعت های  بوفه داِر جدید مدرسه خانم بدجنسی است 
کرده؛  کام همه ی بچه های سنت بارتی تلخ  ناهار را به 

که با این  البته همه ی بچه ها جز همیش بیگ مور 
خانم حسابی جور است. آقای ماجیکا تصمیم 

می گیرد به این اوضاع سر و سامانی بدهد...

2

8500 تومان

معلم موسیقی جدید مدرسه را حسابی به هم ریخته. 
به تازگی از دفتر معلم ها بوهای عجیبی می آید و 

جانورها و حشرات عجیب تری از در و دیوار 
کسی نیست جز خانم  می بارند. معلم تازه وارد 

که حقه های  ک، جادوگر بدجنس،  وارال
پلیدی توی آستینش دارد.

9000 تومان

درباره ی نویسنده

کارِپنِتر  نویسنده، برنامه ساز رادیویی و بیوگرافی نویس  هامفری 
کسفورد به دنیا آمده  که در سال 1945 در آ انگلیسی است 

گون او  گونا و در سال 2005 درگذشته است. در میان آثار 
کودک مربوط می شود، می توان به بیوگرافی  آنچه به ادبیات 
که به  کرد  کسفورد اشاره  کودک آ تالکین و راهنمای ادبیات 

کرد و مرجع معتبری به شمار می رود.  همراه همسرش تألیف 
کنون  که تا مجموعه ی آقای ماجیکا نیز از آثار محبوب اوست 

بارها تجدید چاپ شده است.

آقای ماجیکا می گوید:»من اصاًل جادوگر خوبی نیستم.« 
کالس سوم فکر می کنند او حرف  اما بچه های 

که جادوهایش  اشتباه   وقتی 
ً

ندارد. خصوصا
عمل می کنند! اول همیش بیگ مور تبدیل به 
قورباغه می شود؛ بعد روی صحنه ی نمایش 

کله ی یک غول واقعی پیدا می شود؛  سر و 
آخرسر هم آقای ماجیکا همه را روی یک 

قالیچه ی جادویی ناپدید می کند!

9۰۰۰ تومان

درباره ی نویسنده

کارِپنِتر  نویسنده، برنامه ساز رادیویی و بیوگرافی نویس  هامفری 
کسفورد به دنیا آمده  که در سال 1945 در آ انگلیسی است 

گون او  گونا و در سال 2۰۰5 درگذشته است. در میان آثار 
کودک مربوط می شود، می توان به بیوگرافی  آنچه به ادبیات 
که به  کرد  کسفورد اشاره  کودک آ تالکین و راهنمای ادبیات 

کرد و مرجع معتبری به شمار می رود.  همراه همسرش تألیف 
کنون  که تا مجموعه ی آقای ماجیکا نیز از آثار محبوب اوست 

بارها تجدید چاپ شده است.

آقای ماجیکا بچه ها را به سیرک می برد و  یک نمایش 
جادویی نشانشان می دهد. اما یک مرتبه غیبش 
کجا رفته. از طرفی،  کس نمی داند  می زند و هیچ 

ک، جادوگر بدجنس، هم آفتابی  خانم وارال
کروبات ها و حیوانات وحشی  شده و با آ

کند آقای  گرفته. خدا  دست آموزش معرکه  
ماجیکا پیدا شود.

10000 تومان

درباره ی نویسنده

کارِپنِتر  نویسنده، برنامه ساز رادیویی و بیوگرافی نویس  هامفری 
کسفورد به دنیا آمده  که در سال 1945 در آ انگلیسی است 

گون او  گونا و در سال 2005 درگذشته است. در میان آثار 
کودک مربوط می شود، می توان به بیوگرافی  آنچه به ادبیات 
که به  کرد  کسفورد اشاره  کودک آ تالکین و راهنمای ادبیات 

کرد و مرجع معتبری به شمار می رود.  همراه همسرش تألیف 
کنون  که تا مجموعه ی آقای ماجیکا نیز از آثار محبوب اوست 

بارها تجدید چاپ شده است.

درباره ی نویسنده

کارِپنِتر  نویسنده، برنامه ساز رادیویی و بیوگرافی نویس  هامفری 
کسفورد به دنیا آمده  که در سال 1945 در آ انگلیسی است 

گون او  گونا و در سال 2005 درگذشته است. در میان آثار 
کودک مربوط می شود، می توان به بیوگرافی  آنچه به ادبیات 
که به  کرد  کسفورد اشاره  کودک آ تالکین و راهنمای ادبیات 

کرد و مرجع معتبری به شمار می رود.  همراه همسرش تألیف 
کنون  که تا مجموعه ی آقای ماجیکا نیز از آثار محبوب اوست 

بارها تجدید چاپ شده است.

کامپیوتر  کالس آقای ماجیکا از دیدن  بچه های 
کالس، حسابی ذوق زده  شده اند.  جدید 

اما یک دفعه به خودشان می آیند و متوجه 
کامپیوتر  که از آن طرِف نمایشگر  می شوند 
سر درآورده اند و توی شبکه ی پیچ درپیچ 

گیر افتاده اند. حاال چطوری باید از  اینترنت 
آن جا بیرون بیایند؟

9000 تومان

درباره ی نویسنده
کارِپنِتر  نویسنده، برنامه ساز رادیویی و بیوگرافی نویس  هامفری 

کسفورد به دنیا آمده  که در سال 1945 در آ انگلیسی است 
گون او  گونا و در سال 2005 درگذشته است. در میان آثار 

کودک مربوط می شود، می توان به بیوگرافی  آنچه به ادبیات 
که به  کرد  کسفورد اشاره  کودک آ تالکین و راهنمای ادبیات 

کرد و مرجع معتبری به شمار می رود.  همراه همسرش تألیف 
کنون  که تا مجموعه ی آقای ماجیکا نیز از آثار محبوب اوست 

بارها تجدید چاپ شده است. 

کنید!« کمک   
ً

»یک نفر برایم پاپوش دوخته. لطفا
توماس و پیت و جودی پیامی از آقای ماجیکا 

که هیئت رسیدگی  دریافت می کنند و می فهمند 
کرده است. آن ها  به جرائم الکی او را دستگیر 

کنند. از بخِت  کمک  تصمیم می گیرند به او 
ک یک  بد، همیش بیگ مور و ویلهلمینا وارال

گام از آن ها جلوترند و می خواهند 
کلک بزنند. به آن ها 

10000 تومان

درباره ی نویسنده
کارِپنِتر  نویسنده، برنامه ساز رادیویی و بیوگرافی نویس  هامفری 

کسفورد به دنیا آمده  که در سال 1945 در آ انگلیسی است 
گون او  گونا و در سال 2005 درگذشته است. در میان آثار 

کودک مربوط می شود، می توان به بیوگرافی  آنچه به ادبیات 
که به  کرد  کسفورد اشاره  کودک آ تالکین و راهنمای ادبیات 

کرد و مرجع معتبری به شمار می رود.  همراه همسرش تألیف 
کنون  که تا مجموعه ی آقای ماجیکا نیز از آثار محبوب اوست 

بارها تجدید چاپ شده است. 

مراقب باشید آقای ماجیکا. شاید اشباح واقعی
 آن جا باشند.

کالس سومی ها وقتی سوار قطار  آقای ماجیکا و 
کمی هیجان  اشباح می شدند، فقط دنبال 

کس فکرش را  و غافلگیری بودند. هیچ 
که اشباح واقعی از تونل وحشت سر  نمی کرد 

دربیاورند...
ک در میان  نکند باز هم پای خانم وارال

است؟!

10000 تومان

 آقای ماجیکا معلم کالس سومی های مدرسه ی سنت بارتی شده، 
ولی هیچ کارش شبیه معلم ها نیست. آخر  او قباًل جادوگر بوده و با 

این که قرار نیست دیگر جادوگری کند، گاهی مجبور می شود دست به 
جادو و جنبل بزند. مشکل این جاست که جادوهایش بعضی وقت ها 

خودش را هم توی هچل می اندازد. 

و دفترچه ی 
گم شده طلسم های 

  آقای ماجیکا
مترجمان: جمال اکرمی، مینا مانی قلم، 

پژمان واسعی، زهره ناطقی، محدثه شبیری
رقعی  تک رنگ  

ک پشت پرنده سال 96 برگزیده ی ال
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یو، هم کالسی برادر مینی، آلبوم عکس ارزشمندش
کشوی برادرش  کرده. مینی آلبوم را در  گم  را 

می بیند و تصمیم می گیرد بی سروصدا آن را 
به صاحبش برگرداند. اما خودش توی

 دردسر می افتد.

5000 تومان

درباره ی نویسنده
کریستینه نوستلینِگر در سال 1936 در اتریش در شهر 

گشود. او مشهورترین نویسنده ی اتریشی  وین چشم به جهان 
کتاب نوشته است. است. و بیش  از 110 

نِدرِسن 
َ
کریستَین ا نوستلینِگر به پاس آثار ادبی اش نشان هانس 

کرده است. و جایزه ی یادبود آسترید لیندگِرن را دریافت 

کریستینا نوستلینگر، ماجراهای »مینی« را  دختر او، 
کرده است.  استادانه تصویرسازی 

درباره ی نویسنده
کریستینه نوستلینِگر در سال 1936 در اتریش در شهر 

گشود. او مشهورترین نویسنده ی اتریشی  وین چشم به جهان 
کتاب نوشته است. است. و بیش  از 110 

نِدرِسن 
َ
کریستَین ا نوستلینِگر به پاس آثار ادبی اش نشان هانس 

کرده است. و جایزه ی یادبود آسترید لیندگِرن را دریافت 

کریستینا نوستلینگر، ماجراهای »مینی« را  دختر او، 
کرده است.  استادانه تصویرسازی 

روز اول مدرسه است و مینی قرار است امروز 
کالس اول برود. اما او خیلی نگران است.  به 

که همه به خاطر قّد بلندش   می ترسد 
ً

چون اوال
که از برادرش  کنند. دوم این  مسخره اش 

م های مدرسه همه 
ّ
شنیده خانم معل
بداخالق اند...

5000 تومان

کار را بهتر کالس مینی هر دانش آموزی یک  توی 
کس را به خاطر   از همه انجام می دهد. بچه ها هر 

یک چیز تحسین می کنند. مینی  هم استعداد 
ریاضی اش از همه بهتر است، اما انگار این 

برای هیچ کس جالب نیست.

5000 تومان

درباره ی نویسنده
کریستینه نوستلینِگر در سال 1936 در اتریش در شهر 

گشود. او مشهورترین نویسنده ی اتریشی  وین چشم به جهان 
کتاب نوشته است. است. و بیش  از 110 

نِدرِسن 
َ
کریستَین ا نوستلینِگر به پاس آثار ادبی اش نشان هانس 

کرده است. و جایزه ی یادبود آسترید لیندگِرن را دریافت 

کریستینا نوستلینگر، ماجراهای »مینی« را  دختر او، 
کرده است.  استادانه تصویرسازی 

کرده اند و توی  مامان و مامان بزرگ تصادف 
بیمارستان بستری شده اند. حاال مینی و بابا 

کارهای خانه  و موریتس باید بدون مامان به 
کار خسته و  برسند. اما بابا هر شب از سر 
کوفته برمی گردد و موریتس هم همه اش

کار در می رود. از زیر 

5000 تومان

درباره ی نویسنده
کریستینه نوستلینِگر در سال 1936 در اتریش در شهر 

گشود. او مشهورترین نویسنده ی اتریشی  وین چشم به جهان 
کتاب نوشته است. است. و بیش  از 110 

نِدرِسن 
َ
کریستَین ا نوستلینِگر به پاس آثار ادبی اش نشان هانس 

کرده است. و جایزه ی یادبود آسترید لیندگِرن را دریافت 

کریستینا نوستلینگر، ماجراهای »مینی« را  دختر او، 
کرده است.  استادانه تصویرسازی 

مینی قرار بوده فقط هفت تا از هم کالسی هایش 
کند. ولی نمی خواسته دل  را برای تولد دعوت 
هیچ کس را بشکند، برای همین همه را دعوت 

کرده. حاال مامان می گوید جشن تولد بی 
جشن تولد. با این   حال، برادر مینی، 

موریتس، فکر بکری دارد.

6500 تومان

درباره ی نویسنده
کریستینه نوستلینِگر در سال 1936 در اتریش در شهر 

گشود. او مشهورترین نویسنده ی اتریشی  وین چشم به جهان 
کتاب نوشته است. است. و بیش  از 110 

نِدرِسن 
َ
کریستَین ا نوستلینِگر به پاس آثار ادبی اش نشان هانس 

کرده است. و جایزه ی یادبود آسترید لیندگِرن را دریافت 

کریستینا نوستلینگر، ماجراهای »مینی« را  دختر او، 
کرده است.  استادانه تصویرسازی 

 ماجراهای
مینی

نویسنده: کریستینه نوستلینگر
مترجم: گیتا رسولی

   ماجراهای مینی 1
مینی باید به مدرسه برود

56 صفحه  رقعی  تک رنگ  

   ماجراهای مینی2
مینی قدبلندترین است
52 صفحه رقعی  تک رنگ   

   ماجراهای مینی 3
مینی دختر کدبانو

48 صفحه رقعی  تک رنگ   

   ماجراهای مینی 4
مینی تولدش را جشن می گیرد

52 صفحه رقعی  تک رنگ  

   ماجراهای مینی 5
همه به مینی شک می کنند

64 صفحه رقعی  تک رنگ   

 چقدر پاناما قشنگ است
رقعی   80صفحه   تک رنگ  

 بیا گنج پیدا کنیم
رقعی   80صفحه   تک رنگ  

 نامه ای برای ببری
رقعی   80صفحه   تک رنگ  

  من خوبت می کنم
رقعی   80صفحه   تک رنگ  

 مهمانی بزرگ برای ببری
رقعی   80صفحه   تک رنگ  

 سالم کوچولو
رقعی   80صفحه   تک رنگ  

درباره ی نویسنده
یانوش، نویسنده، تصویرگر و طنزپرداز لهستانی در سال ۱۹۳۱ به دنیا 

کنون در جزایر قناری زندگی می کند. این مجموعه از این  آمده و ا
کرده است. نویسنده جایزه ی ادبیات نوجوان آلمان را دریافت 

کوچولو  ببری و خرسی دو دوست 
که هر روز با هم اند و یک عالمه  هستند 

ماجرای جورواجور را پشت سر 
می گذارند.

وقتی یک 
دوست خوب داری، 

 هیچ غصه ای
نداری.

5500 تومان6000 تومان

درباره ی نویسنده
یانوش، نویسنده، تصویرگر و طنزپرداز لهستانی در سال ۱۹۳۱ به دنیا 

کنون در جزایر قناری زندگی می کند. این مجموعه از این  آمده و ا
کرده است. نویسنده جایزه ی ادبیات نوجوان آلمان را دریافت 

کوچولو  ببری و خرسی دو دوست 
که هر روز با هم اند و یک عالمه  هستند 

ماجرای جورواجور را پشت سر 
می گذارند.

وقتی یک 
دوست خوب داری، 

 هیچ غصه ای
نداری.

6000 تومان

درباره ی نویسنده
یانوش، نویسنده، تصویرگر و طنزپرداز لهستانی در سال ۱۹۳۱ به دنیا 

کنون در جزایر قناری زندگی می کند. این مجموعه از این  آمده و ا
کرده است. نویسنده جایزه ی ادبیات نوجوان آلمان را دریافت 

کوچولو  ببری و خرسی دو دوست 
که هر روز با هم اند و یک عالمه  هستند 

ماجرای جورواجور را پشت سر 
می گذارند.

وقتی یک 
دوست خوب داری، 

 هیچ غصه ای
نداری.

6000 تومان

درباره ی نویسنده
یانوش، نویسنده، تصویرگر و طنزپرداز لهستانی در سال ۱۹۳۱ به دنیا 

کنون در جزایر قناری زندگی می کند. این مجموعه از این  آمده و ا
کرده است. نویسنده جایزه ی ادبیات نوجوان آلمان را دریافت 

کوچولو  ببری و خرسی دو دوست 
که هر روز با هم اند و یک عالمه  هستند 

ماجرای جورواجور را پشت سر 
می گذارند.

وقتی یک 
دوست خوب داری، 

 هیچ غصه ای
نداری.

6000 تومان

درباره ی نویسنده
یانوش، نویسنده، تصویرگر و طنزپرداز لهستانی در سال ۱۹۳۱ به دنیا 

کنون در جزایر قناری زندگی می کند. این مجموعه از این  آمده و ا
کرده است. نویسنده جایزه ی ادبیات نوجوان آلمان را دریافت 

کوچولو  ببری و خرسی دو دوست 
که هر روز با هم اند و یک عالمه  هستند 

ماجرای جورواجور را پشت سر 
می گذارند.

وقتی یک 
دوست خوب داری، 

 هیچ غصه ای
نداری.

6500 تومان

درباره ی نویسنده
یانوش، نویسنده، تصویرگر و طنزپرداز لهستانی در سال ۱۹۳۱ به دنیا 

کنون در جزایر قناری زندگی می کند. این مجموعه از این  آمده و ا
کرده است. نویسنده جایزه ی ادبیات نوجوان آلمان را دریافت 

کوچولو  ببری و خرسی دو دوست 
که هر روز با هم اند و یک عالمه  هستند 

ماجرای جورواجور را پشت سر 
می گذارند.

وقتی یک 
دوست خوب داری، 

 هیچ غصه ای
نداری.

داستان های
خرسی و ببری

 مترجم: گیتا رسولی
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چاپ اول

چاپ اول

ان
رم

ان
ودک

ک

  معماهای شرلوک هولمز
مترجم: پارسا مهین پور

رقعی   88 صفحه  تک رنگ  

  زنان کوچک
مترجم: بدری زارع

رقعی  112 صفحه   تک رنگ  

 سه تفنگ دار
مترجم: هادی معتمد نیا

رقعی  128صفحه   تک رنگ  

 تام سایر
مترجم: مژگان اسماعیلیان

رقعی  98 صفحه   تک رنگ  

  الیور توییست
مترجم: سحر حدیقه

رقعی 100 صفحه   تک رنگ  

  جزیره ی گنج
مترجم: سید حسام فروزان

رقعی  96  صفحه  تک رنگ  

  دکتر جکیل و آقای هاید
مترجم: نسرین وکیلی

رقعی    96صفحه  تک رنگ  

  جنگ دنیاها
مترجم: سحر حدیقه

رقعی  100 صفحه  تک رنگ  

  جادوگر سرزمین ُاز
مترجم: نسرین وکیلی

رقعی  104 صفحه  تک رنگ  

  آلیس در سرزمین عجایب
مترجم: صبا اسالمی

رقعی  112 صفحه    تک رنگ  

  دراکوال
مترجم: پژمان واسعی

رقعی 88صفحه   تک رنگ  

  بینوایان
مترجم: صبا اسالمی

رقعی  108 صفحه  تک رنگ  

چاپ اول

چاپ اول

چاپ اولچاپ اولچاپ اولچاپ اول

چاپ اول

چاپ اول

چاپ اول
چاپ اول

از کتابخانه ی کالسیک مهتاب 
وارد دنیای شاهکارهای جاودانه ای 

ادبیات شوید.
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چاپ اول

چاپ اول

چاپ اول

ان
رم

ان
ودک

ک

  شوالیه های میزگرد
مترجم: حبیب یوسف زاده

رقعی  116 صفحه   تک رنگ  

  هایدی
مترجم: هادی معتمد نیا

رقعی  106 صفحه  تک رنگ  

  آن ِشرلی
مترجم: محدثه شبیری

رقعی  104 صفحه  تک رنگ  

  گوژپشت نتردام
مترجم: سید حسام فروزان
رقعی 128صفحه  تک رنگ  

  بینوایان
مترجم: صبا اسالمی

رقعی  108 صفحه  تک رنگ  

  شاهزاده ی کوچک
مترجم: زهره ناطقی

رقعی   136صفحه  تک رنگ  

  زیبای سیاه
مترجم: سید حسام فروزان

رقعی  96صفحه    تک رنگ  

  جین ِایر
مترجم: نلی محجوب

رقعی 144 صفحه  تک رنگ  

  کتاب جنگل
مترجم: حبیب یوسف زاده

رقعی  108 صفحه  تک رنگ  

چاپ اول
چاپ اول

چاپ اول

چاپ اول

چاپ اول

چاپ اول

چاپ اولچاپ اول

چاپ اول

چاپ اول

چاپ اول

چاپ اول

  خانواده ی رابینسون
مترجم: نلی محجوب

رقعی         صفحه  تک رنگ  

  خانواده ی رابینسون
مترجم: نلی محجوب

رقعی         صفحه  تک رنگ  

  فرنگنشتاین
مترجم: پژمان واسعی

رقعی   88صفحه    تک رنگ  
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 افسانه های
کچل

مترجم: محمدرضا شمس
وزیری   160صفحه   تک رنگ  

 افسانه های
نامادری

مترجم: محمدرضا شمس
وزیری   68صفحه   تک رنگ  

 افسانه های
جن و پری

مترجم: محمدرضا شمس
وزیری   108صفحه   تک رنگ  

 افسانه های
خیال انگیز

مترجم: محمد شمس
وزیری   116صفحه   تک رنگ  

 افسانه های
عاشقانه

مترجم: محمدرضا شمس
وزیری   152صفحه   تک رنگ  

 افسانه های
تنبل ها

مترجم: محمدرضا شمس
وزیری   128صفحه   تک رنگ  

 افسانه های
هزار و یک شب
مترجم: رویا خوئی

وزیری   120صفحه   تک رنگ  

 افسانه های
هزار و یک روز
مترجم: رویا خوئی

وزیری   168صفحه   تک رنگ  

 افسانه های
گمشدگان

مترجم: رویا خوئی
وزیری   96صفحه   تک رنگ  

 افسانه های
قهرمانان اسطوره ای

مترجم: رویا خوئی
وزیری   176صفحه   تک رنگ  

 افسانه های
12مأموریت هرکول

مترجم: رویا خوئی
وزیری   168صفحه   تک رنگ  

 افسانه های
شیطان ها و کوتوله ها

مترجم: رویا خوئی
وزیری   96صفحه   تک رنگ  

 افسانه های
جادوگری

مترجم: محمد شمس
وزیری   192صفحه   تک رنگ  

 افسانه های
دزدان دریایی
مترجم: رویا خوئی

وزیری   124صفحه   تک رنگ  

 افسانه های
اژدها

مترجم: جمیله شیخی فراهانی
وزیری   120 صفحه   تک رنگ  

 افسانه های
 خردمند مکار

مترجم: فرهاد فراهانی نعمت اله یاقوتی پور
وزیری  132صفحه    تک رنگ  

 افسانه های
گاو بی رنگ

مترجم: مژگان شیخی
وزیری  88صفحه    تک رنگ  

 افسانه های
حیله گری

مترجم: محمدرضاشمس
وزیری  108صفحه    تک رنگ  

 افسانه های
عرب

مترجمان: حسنی فریض، عبداله لطائب
وزیری   112صفحه   تک رنگ  

نه 
سا

اف
ان

وان
وج

ن
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نه
سا

اف
ان

وان
وج

ن

  افسانه های ملل 5
مترجم: رویا خوئی

وزیری   384 صفحه  تک رنگ  
جلد سخت

 افسانه های
عجایب هفت گانه جهان

مترجم: رویا خوئی
وزیری   144صفحه   تک رنگ  

 افسانه های
روباه

مترجم: محمدرضا شمس
وزیری   124صفحه   تک رنگ  

 افسانه های
گرگ ها

مترجم: رویا خوئی
وزیری   112صفحه   تک رنگ  

 افسانه های
زرنگ ها

مترجم: محمدرضا شمس
وزیری   128صفحه   تک رنگ  

 افسانه هایی
از احمق ها

مترجم: محمدرضا شمس
وزیری   96صفحه   تک رنگ  

 افسانه های
غول ها

مترجم: محمد شمس
وزیری   208صفحه   تک رنگ  

  افسانه های ملل 4
مترجم: جمیله فراهانی

محمدرضا شمس
وزیری  356 صفحه   تک رنگ  

جلد سخت

  افسانه های ملل 8
مترجم: گروه مترجمان

وزیری    448صفحه    تک رنگ  
جلد سخت

 خروسی ݣݣݣݣکه ݣݣݣݣمی خواست 
با ارباب صحبت کند
مترجم: مهدی  فتحی

تصویرگر: فاطمه رادپور
وزیری  64صفحه    4 رنگ  

  افسانه های ملل 3
مترجم: محمد رضا شمس

محمد شمس
وزیری  380صفحه   تک رنگ  

جلد سخت

  افسانه های ملل 2
مترجم: محمد رضا شمس

محمد شمس
وزیری   352 صفحه  تک رنگ  

جلد سخت

  افسانه های ملل 1
مترجم: محمد رضا شمس

محمد شمس
وزیری   452صفحه   تک رنگ  

جلد سخت

  افسانه های ملل 7
مترجم: رویا خوئی

وزیری   440 صفحه    تک رنگ  
جلد سخت

  افسانه های ملل 6 
مترجم: رویا خوئی

وزیری  386 صفحه    تک رنگ  
جلد سخت

 صد افسانه
گردآوری: محمد رضا شمس

محمد شمس، جمیله فراهانی
وزیری   640صفحه   2 رنگ  

جلد ݣݣݣسخت
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نه 
سا

اف
ان

وان
وج

ن

  برادران سیاه شیطان
وزیری  144 صفحه   تک رنگ  

  گریم3 
سه کوتوله در جنگل

وزیری  148 صفحه   تک رنگ  

  گریم4
زیبای خفته

وزیری  152 صفحه   تک رنگ  

  قصه ها و افسانه های گریم8
یک چشمی دوچشمی و سه چشمی

مترجم:  کمال بهروز کیا
  وزیری   152 صفحه    تک رنگ  

   قصه ها  و     افسانه های گریم7
سفیدبرفی و رز قرمزی

مترجم:  کمال بهروز کیا
وزیری   164 صفحه   تک رنگ  

  قصه ها و افسانه های گریم9
گربه  چکمه پوش

مترجم:  کمال بهروز کیا
وزیری   192 صفحه    تک رنگ  

  قصه ها و افسانه های گریم10
میز سرآمیز و االغ طالیی

مترجم:  کمال بهروز کیا
وزیری   180صفحه   تک رنگ  

   پسری که پدرخوانده اش 
مرگ بود

وزیری  152 صفحه   تک رنگ  

   قصه ها و افسانه های گریم 6 
سیندرال

مترجم:  کمال بهروز کیا
وزیری   156 صفحه   تک رنگ  

   قصه ها و افسانه های گریم5
شنل قرمزی

مترجم:  کمال بهروز کیا
وزیری   156 صفحه   تک رنگ  

  وزیری   604 صفحه    تک رنگ  
 وزیری   568 صفحه    تک رنگ   

  وزیری   580 صفحه    تک رنگ  

 وزیری   576 صفحه    تک رنگ   

 وزیری   568 صفحه    تک رنگ   

محدوده ی  جغرافیایی افسانه ها، 
به گستردگی درون انسان است و نبرد بین خیر و شر، 
کردار انسان است که در درون او روی  نبرد همیشگی 

می دهد. به گفته ی افالطون: »کردار انسان نیکی و بدی 
است، آغاز نیکی ترک بدی است و آغاز بدی ترک نیکی.« 

در افسانه ها، با پیروزی خیر بر شر و نیکی بر بدی، 
انسان به سوی کمال رهنمون می شود و به 

مفهوم واقعی » انسان« می شود. 

 به روایت محمد رضا شمس
 تصویرگری رودابه خائف

تقدیر ی کتاب سال  1398

تقدیری نشان خورشید  98
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 گربه ی  گور به قیر شده
نویسنده: علی رضا متولی

   رقعی  120 صفحه   تک رنگ  

  دان زمین مرده
نویسنده: زهرا صمدی

   رقعی  408 صفحه   تک رنگ  

۱۰۰۰۰ تومان

درباره ی نویسنده
علیرضا متولی در سال ۱346در تهران به دنیا آمد. شانزده ساله بود که اولین داستانش 

کیهان بچه ها، به چاپ رسید. عالقه ای که به نوشتن برای کودکان و نوجوانان  در مجله ی 
داشت، او را به تحصیل در رشته ی روان شناسی کودک سوق داد. از متولی نوشته هایی 
گربه ی گور به  گون کودک و نوجوان چاپ شده است. متولی غیر از رمان  در نشریات گونا

قیر شده رمان های دیگری نیز نوشته است، اما این اولین رمان اوست که به صورت کتاب 
منتشر می شود.

نرگس در سیاهی شب، از پشت پنجره، نگاهی به محل 
کورسویی از اتاقک شنبه پیدا بود.  ماجرا انداخت. 

گربه هنوز در بشكه بود... شنبه نرفته بود. 
گربه ای بود یا نبود؟  نرگس  یا نبود؟ اصالݩً 
گویی همه ی این  کند؛  نمی توانست باور 

ماجراها را در یک فیلم سینمایی دیده 
گویی  است. محله به قدری آرام بود که 

هیچ ماجرایی اتفاق نیفتاده...

که آدم احساس می کند  باالخره روزی می رسد 
بزرگ شده است؛ چه خوب است آن روز را برای 

همیشه به یاد داشته باشد. گاهی بزرگ شدن  با یک 
اتفاق آغاز می شود. این داستان بلنِد ُپرماجرا و طنز آلود، 

کرد بزرگ شده است.  داستان روزی است که نرگس احساس 
گربه ای پیر  و  چه کسی در بزرگ شدن نرگس نقش داشت؟ 

کارگر افغانی؟ نادان، مادرش، محسن یا شنبه، 

  وداع در ال مارتینو
نویسنده: جواد ماه زاده

   رقعی  436 صفحه   تک رنگ  

 کاش یکی قصه اش را می گفت
نویسنده: شکوه قاسم نیا
   رقعی  72 صفحه   تک رنگ  

هانابهدنبالرودخانهایمیگرددکهمیگویند
درمسیرمعکوسجریانداردوآبشجلوی
مردنرامیگیرد.جریانازاینقراراستکه
مرغعشقهانادرحالمردناست.مرغ

کهتنهایادگارپدردرگذشتهی عشقی
هاناست.حاالتنهاامیددخترکاین

کند. استکهاینرودخانهراپیدا

۱۰۰۰۰تومان

دربارهینویسنده
گیریزبانآلمانیبهدنبالپیشهیمورد کلود مورلواپسازفرا ژان 

عالقهخود،تئاتررفت.اونخستبهبازیگریدرنمایشهایکمدی
کارگردانیبه وسپسبهساختفیلمرویآوردوسرانجامدرزمینهی

فعالیتپرداختودرحالحاضرمدتیاستکهوقتخودرابهنوشتن
کتاببراینوجوانان،رمانبرایبزرگساالنوترجمهیآثارنویسندگان

میگذراند.

 رودخانه ی واژگون2 )هانا(
مترجم: زهره ناطقی

   رقعی  164 صفحه   تک رنگ  

 رودخانه ی واژگون1 )تومک(
مترجم:نویداعطار شرقی

   رقعی  184 صفحه   تک رنگ  

 کودک دریا
مترجم: زهره ناطقی

   رقعی  140 صفحه   تک رنگ  

 خنده در تاریکی
مترجم: گیتا رسولی

   رقعی  184 صفحه   تک رنگ  

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  اسب سفید در مرداب
مترجم : گیتا رسولی

رقعی   160 صفحه    تک رنگ 

 دنیای هیربل
مترجم: گیتا رسولی

   رقعی  68 صفحه   تک رنگ  

 رویای اسب
مترجم: گیتا رسولی

   رقعی  160 صفحه   تک رنگ  

ان
رم

ان
وان

وج
ن

درباره ی نویسنده
کودکی اش را در شهر  کارولین شروین بیلی در  نیویورک  به دنیا آمد و 
کادمی محلی  گذراند و برای تحصیل در  آ هادسون ریور ازالزین برگ 

کلمبیا فارغ التحصیل  شد و به تدریس  آماده شد. او از دانشگاه معلمی 
در مدرسه ی دولتی نیویورک پرداخت وبعد به رم رفت و به  نوشتن 
پرداخت. از این نویسنده 35 اثر به جا مانده است . او و همسرش 
کوه های  دکتر ابن سی سیل سال های زیادی را در مزرعه ی هیل در 

که شاخه ی درختان سیبش الهام  کردند، همان جا  نیوهمشایر زندگی 
کتاب دختر سرگردویی،  عروسکی از  بخش نویسنده برای نوشتن 

ترکه های سیب، است. این کتاب برنده ی جایزه ی نیوبری شده است. 
کتاب از این نویسنده به زبان فارسی  جادوگرهای عصبانی نخستین 

است.

گیس گالبتون. دلم  خب، آره، خاطرخواه شدم! خاطرخواه 
کند. وقتی  می خواهد بیاید پشت پنجره و نگاهم 

گرم می شود.  نگاهم می کند، دلم یک جوری 
انگشت هایم جان می گیرند. می توانم هزار تا 
کنم. می توانم یک  گردن بند خمیری درست 

کنم تا ننه  ک شده را بسته بندی  عالمه سبزی پا
جانم راضی شود. می فهمی آقا موشه؟ بگو 

 
ً

ببینم، تو تا حاال خاطرخواه شده ای؟ نه، حتما
که این جوری تک و تنها و بی خیال  نشده ای 

ول می گردی ... 

درباره ی نویسنده

شكوهقاسمنيا متولد سال 1334، بعد از به پایان رساندن تحصیالت 
خود در رشته ى علوم سیاسی، به حرفه ى مورد عالقه ى خود، ادبیات، 

روى آورد . 
کرد.  کودکان و نوجوانان را از سال 1359 آغاز  او فعالیت ادبی براى 

کتاب شعر و  حاصل این فعالیت 36 ساله، انتشار بیش از 200 
که تعداد زیادى از آن ها موفق به دریافت جوایزى در  داستان است 

جشنواره هاى داخلی شده اند. 
کرده است. کسب  کنون دو جایزه  کاش یکی قصه اش را می گفت تا 

6000 تومان

 صورت زخمی
مترجم: لیال علیخانی

   رقعی  124 صفحه   تک رنگ  

گیری زبان آلمانی به دنبال  ژان کلود مورلوا پس از فرا
پیشه ی مورد عالقه ی خود، تئاتر رفت. او نخست به 

کمدی و سپس به ساخت  بازیگری در نمایش های 
فیلم روی آورد و سرانجام در زمینه ی کارگردانی به 

فعالیت پرداخت و در حال حاضر مدتی است وقت 
کتاب برای نوجوانان، رمان برای  خود را به نوشتن 

بزرگساالن و ترجمه ی آثار نویسندگان دیگر می گذراند.
کرده است. کتاب از این نویسنده منتشر  کنون سه  محراب قلم تا 

گون)2( هانا. گون)1( تومک، رودخانه ی واژ کودک  و دریا، رودخانه ی واژ

گوپیل آبادی ای اولیویه، پسر سیزده ساله به تازگی به ال
کرده است. یک شب، اولیویه   پرت و دور افتاده، نقل مکان 

مورد حمله ی سگ همسایه قرار می گیرد؛ حیوان با 
ک، خود را به روی نرده های دِر ورودی  خشمی هولنا

که او  می اندازد. پدر و مادر اولیویه تصور می کنند 
که آن جا چندین سال  دچار خیاالت شده چرا  
کسی است  که متروک است . اولیویه تنها  است 
کسی  که به وجود آن سگ اعتقاد دارد و نیز تنها 

که با آن سگ بازی  که دختر بچه ای را دیده  است 
که از دیدن این اشباح خیالی کالفه  می کند.  او 

شده، می خواهد از ماجرا  سر دربیاورد .

15000 تومان

تقدیر شده ی کتاب برتر  96

  افسون های نیل 1
      )گنج هورهوتپ(

رقعی  192 صفحه   تک رنگ
  افسون های نیل 2

      )پاپیروس های نفرین شده(
رقعی  232 صفحه   تک رنگ

  افسون های نیل 3
      )یاقوت آنوبیس(

رقعی  272 صفحه   تک رنگ
  افسون های نیل 4

      )جادوگر لوکسور(
رقعی  312 صفحه   تک رنگ

ک پشت پرنده سال 95 ک پشت پرنده سال 95برگزیده ی ال ک پشت پرنده سال 95برگزیده ی ال برگزیده ی ال

توِمک صاحب تنها خواربارفروشی دهکده است. 
خواربارفروشی ای که همه چیز دارد. اما یک روز 

دخترکی به دهکده می آید و از تومک چیزی 
کجار  می خواهد که ندارد: آب رودخانه ی 

گفته ی دخترک در مسیر معکوس  که به 
جریان دارد  و آبش جلوی مردن را 

می گیرد. 

دخترک از آن جا به جست وجوی 
کجار می رود و تومک هم پس  رودخانه ی 

از مدتی دهکده را ترک می کند تا به دنبال او 
بگردد...

۱۰۰۰۰ تومان

درباره ی نویسنده
گیری زبان آلمانی به  دنبال پیشه ی مورد  کلود مورلوا پس از فرا ژان 

عالقه خود، تئاتر رفت. او نخست به بازیگری در نمایش های کمدی 
کارگردانی به  و سپس به ساخت فیلم روی آورد و سرانجام در زمینه ی 

فعالیت پرداخت و در حال حاضر مدتی است که وقت خود را به نوشتن 
کتاب برای نوجوانان، رمان برای بزرگساالن و ترجمه ی آثار نویسندگان 

می گذراند.

یک شب، یان شش برادر بزرگ تر خود را بیدار می کند 
کنند، چون پدرشان  و به آن ها می گوید که باید فرار 

که به  آن ها را تهدید به مرگ کرده است. آن ها 
شدت شیفته ی اقیانوس اند، هفت نفری 

راهی دریا می شوند. 

مددکار اجتماعی که میان راه جلوی آن ها 
که از ناپدید شدن  را می گیرد، ژاندارمری 

آن ها با خبر می شود، نانوایی که به آنان
نان می دهد... هر یک داستانی از  این 

گروه شگفت انگیز  روایت می کنند.

۱۰۰۰۰ تومان

درباره ی نویسنده
گیری زبان آلمانی به  دنبال پیشه ی مورد  کلود مورلوا پس از فرا ژان 

عالقه خود، تئاتر رفت. او نخست به بازیگری در نمایش های کمدی 
کارگردانی به  و سپس به ساخت فیلم روی آورد و سرانجام در زمینه ی 

فعالیت پرداخت و در حال حاضر مدتی است که وقت خود را به نوشتن 
کتاب برای نوجوانان، رمان برای بزرگساالن و ترجمه ی آثار نویسندگان 

می گذراند.

ک پشت پرنده سال 96 برگزیده ی ال

 مترجم:  مهدی ضرغامیان

تقدیری جشنواره شهید غنی پور 95
تقدیری جشنواره شهید غنی پور 95

ک پشت پرنده سال 96 برگزیده ی ال

  اسب سحرآمیز
مترجم: نلی محجوب

   رقعی         صفحه   تک رنگ  

چاپ اول

ک پشت پرنده سال 98 برگزیده ی ال
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ان
رم

ان
وان

وج
ن

 تئو فرار می کند
مترجم: گیتا رسولی

   رقعی  136 صفحه   تک رنگ  

 طلسم دراگونا 1 
سرزمین دراگونا

مترجم: پانته آ خوشنویس
   رقعی  264 صفحه   تک رنگ  

 طلسم دراگونا 2
شمیم جادو

مترجم: پانته آ خوشنویس
   رقعی  274 صفحه   تک رنگ  

  سه گانه ی نگهبانان2
شهر دروغ گویان

مترجم: پیمان اسماعیلیان
   رقعی  296 صفحه   تک رنگ  

  سه گانه ی نگهبانان3
 گذر جانوران

مترجم: پیمان اسماعیلیان
   رقعی  352 صفحه   تک رنگ  

  سه گانه ی نگهبانان1
موزه ی دزدان

مترجم: پیمان اسماعیلیان
   رقعی  328 صفحه   تک رنگ  

 طلسم دراگونا 3
سوگند افسونگر

مترجم: پانته آ خوشنویس
   رقعی  336 صفحه   تک رنگ  

 عموجان
مترجم: گیتا رسولی

   رقعی  128 صفحه   تک رنگ  

  امیرخرگوش
نویسنده: محمود برآبادی
   رقعی  112 صفحه   تک رنگ  

ک پشت پرنده سال 96 ک پشت پرنده سال 96برگزیده ی ال برگزیده ی ال
ک پشت پرنده سال 96 برگزیده ی ال

22000 تومان

درباره ی نویسنده
که بیش  او رابرت ِوستال )1929-1993( آموزگار، ژورنالیست و نویسنده ی پرکار انگلیسی است 

از هز چیز به عنوان نویسنده ی داستان های کودک و نوجوان شهرت دارد،  هر چند که آثار داستانی
و غیر داستانی برای بزرگساالن هم نوشته است. اغلب رمان های او، به رغم آن که برای مخاطب 

نوجوان به نگارش درآمده با فضای تیره و موضوعات پیچیده ی عوالم بزرگساالن سروکار دارد. 
ِوستال را پیشکسوت نویسندگان رمان جنگی در انگلیس نامیده اند.

اولین کتابش، مسلسلچی ها، در سال 1975 برنده ی نشان کارنگی شد. همچنین در سال 2007، 
در نتیجه ی رأی داوران شورایی که برای ارزیابی محبوب ترین آثار تمام ادوار تشکیل شده بود، 

مسلسلچی ها را یکی از ده رمان برتر برنده ی نشان اعالم کردند. از کتاب های دیگر او برای 
نوجوانان می توان به مترسک اشاره کرد که بار دیگر نشان کارنگی را برای او به ارمغان آورد، 

کنار، رمان جنگی دیگری که در سال 1991 برنده ی جایزه ی گاردین شد. و همچنین پادشاهی دریا 

که زیر بمباران  در شمال شرقی انگلیس، در شهری 
دائم نیروی هوایی آلمان نازی است، چند نوجوان

به الشه ی هواپیمایی آلمانی برمی خورند و 
در آن یک مسلسل سالم با تعداد زیادی 

فشنگ پیدا می کنند، به عالوه ی یک 
مسلسل چی!  آن ها پنهان از چشم 

بزرگ ترها برای خودشان سنگری 
می سازند و مسلسل چی را در آن جا 

به عنوان اسیر جنگی نگه می دارند...

    مسلسل چی ها
مترجم: بیژن آرقند

   رقعی  276 صفحه   تک رنگ  

 چشم های لیندا
مترجم: مجید عمیق

   رقعی  176 صفحه   تک رنگ  

درباره ی نویسنده

راِشل فیلد)1942-1894(شاعر و نویسنده ی آمریکایی، 
کودک و نوجوان. برجسته ترین اثر او،  نویسنده ی رمان های 

که جایزه ی نیوبری را برای  هیتی، عروسک یکصد ساله است 
او به ارمغان آورده است. او برای آثار دیگرش یک بار برنده ی 

کتاب شده و یک بار جزو نویسندگان تقدیر شده ی  جایزه ی ملی 
کتاب او در  فهرست نیوبری نیز معرفی شده است. همچنین دو 

کارول قرار دارند. فهرست برندگان جایزه ی لویس 

که بیش از صد سال عمر دارد،  هیتی، عروسکی 
از آرامش فروشگاه عتیقه فروشی استفاده می کند 
کند. او در این  تا ماجراهای زندگی اش را روایت 

داستان برای ما از سفرهای دریایی اش، از 
شکار نهنگ، غرق شدن و نجات یافتن، 

برخورد با قبایل وحشی، سفر به هند و اروپا، 
گون و از  گونا از خانواده ها و فرهنگ های 

خردساالن و بزرگ ساالن و سال خوردگان 
حرف می زند. 

با او همراه شوید تا  از ماجراهای گردشی 
صدساله در دور دنیا باخبر شوید؛ با آدم های 

مختلف آشنا شوید؛ فرهنگ های متفاوت را ببینید؛ 
و از ماجراجویی لذت ببرید... 

24000 تومان

 بوراندخت
نویسنده: وحید محمدی پای اندر

   رقعی  172صفحه   تک رنگ  

 هیتی
عروسک یکصدساله

مترجم: محمدقصاع
   رقعی  296 صفحه   تک رنگ  

کپشت پرنده سه جایزه ی ال
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 کابوس های گرشاسب
نویسنده: وحید محمدی پای اندر
   رقعی  152 صفحه   تک رنگ  

 من روز یک شنبه به دنیا آمدم
مترجم : مهدی شهشهانی

   رقعی  148 صفحه   تک رنگ  

 حسگر مولکولی
مترجم: مهدی ضرغامیان
رقعی   88صفحه   تک رنگ  

 توبیاس و فرشته
مترجم: مهدی  شهشهانی

   رقعی  124 صفحه   تک رنگ  

 مار وسیا
مترجم: مهدی ضرغامیان

   رقعی  136 صفحه   تک رنگ  

 سایه ای روی ارلن گروند
مترجم: گیتا رسولی

   رقعی  184 صفحه   تک رنگ  

»جولیان« حاال نوبت به جوليان رسيده که برای ما از آگوست 
بگويــد. بعد از اينکــه در جلد اول ايــن مجموعه روايت های 

مختلفی را از زبان شخصيت های داستان می شنويم درمی يابيم 
که جای جوليان در اين بين خالی است. پسری که بر خالف ديگر 

شخصيت های راوی داستان از همان اول با آگوست سر ناسازگاری 
دارد و به نوعی سردسته ی مخالفان اوگی پالمن است. 

اکنــون در جلد دوم اين مجموعه روايــت خواندنی و جذاب جوليان 
را می شــنويم. روايتی کــه يادمان می آورد پيــش از آن که حرف ها و 
داليل  آدم ها برای اعمال و رفتارهايشــان را بشنويم قرار نيست آنها 

را قضاوت کنيم.  

خانم آر. جی. پاالسیو به همراه همسر و دو پسرش در شهر نیویورک زندگی می کند. 
او بیش از بیست سال مدیر هنری و طراح گرافیک بوده و در این مدت برای کتاب های 
نویسنده های دیگر طراحی جلد هم انجام می داده است. با این حال او همیشه آرزو 
داشته یک روزی بتواند رمان خودش را بنویسد. تا اینکه در پاییز سال 2007 وقتی با 
پسرهایش در حومه نیویورک مشغول گشت و گذار بود، با دختر بچه ای مواجه شد 
که سندرم »تریچر کالینز« داشت. پاالسیو می گوید: »واکنش خودم نسبت به دختر 
باعث وحشت ام شد و به این فکر افتادم که اگر پسر سه ساله ام، این دختر را ببیند 

 جیغ می زند.«
ً
حتما

این دیدار نقطه آغاز نوشتن اولین رمان خانم پاالسیو می شود. رمانی که بعد از چاپ 
آن در سال 2012 عالوه بر کسب جوایز متعدد، بیش از یک میلیون نفر خواننده هم 

در سراسر جهان داشته و همچنان دست مایه کارهای دیگر این نویسنده است.

ISBN 978-600-413-183-4

3000 تومـان

نويسنده: آر. جی. پاالسيو
مترجم: کوروش ساسانی

سيو
پاال

ی. 
ر. ج

ه: آ
سند

نوي
انی

اس
ش س

ورو
م: ک

ترج
م

رمان نوجوان

 جولیان
مترجم: کوروش ساسانی

   وزیری  136 صفحه    تک رنگ  

 آگوست
مترجم: کوروش ساسانی

   وزیری  480 صفحه    تک رنگ  

 فرنسه
مترجم: گیتا رسولی

   رقعی  128 صفحه   تک رنگ  

تهران / خیابان12 فروردین
 خیابان شهـــدای ژاندارمری

1 3 1 4 5 -5 6 صندوق پستی: 8
6 6 4 9 ٠ 8 7 9 -  8 ٠ تلفن:   شماره ی 1٠4

6641819٠ نمابر:  

مرتجم
گیتا  رسولی لی

سو
ا  ر

گیت
م: 

رتج
م

فرنسه دختری است مثل دخترهای دیگر، با چشم های سبزی 
که کم نظیر است. او نگران است، به خصوص از وقتی پدرش 

شروع به بدرفتاری کرده و مرّتب با مادر دعوا می کند. 
یک روز پدر از خانه می رود و فرنسه تصمیم می گیرد 

او را برگرداند، ولی یک بچه ی دوازده ساله چه کار 
می تواند بکند؟ آخر، پدر دیگر اجازه ی حرف زدن هم 

به او نمی دهد؟ با این حال فرنسه به این سادگی 
تسلیم نمی شود ...

»من پتر هرتلینگ را تحسین می کنم؛ به عبارت دیگر، 
انسانیت شخصیت هایش که اتفاقًا قهرمان هایی 

بی عیب و نقص نیستند، ستودنی است.«
هانس- هاینو ِاِورس، انتشارات ِاِزل اور

درباره ی نویسنده:
پتر هرتلینگ در سال 1933 در شهر ِشمنیتز متولد شده و اکنون در والدورف زندگی می کند. از این 
نویسنده ی مستقل آثاری از جمله شعر، رمان و مقاله منتشر شده که جوایز بسیاری گرفته است؛ 
از آن جمله، جایزه ی سال کتاب آلمان به او اعطا شده و نیز جایزه ی ویژه ی کتاب سال ادبیات 

ق گرفته است.  جوانان که به مجموعه آثارش برای کودکان تعلّ
کتاب های کودک پتر هرتلینگ به زبان های بسیاری ترجمه شده است و از مدت ها پیش از آثار 

کالسیک ادبیات کودک به شمار می آید. کتاب های وی که تا کنون از طریق انتشارات ِبلتس 
ِگلِبرگ به چاپ رسیده، عبارت اند از: دنیای هیرِبل، مادربزرگ، تئو فرار می کند، ِبن عاشق  و 
آناست، ماجراهای ُزفی، عموجان، یاکوب پشت در آبی، عصا، داستان هایی برای کودکان، 

ِفِرنسه، با کالرا شش نفریم، لنا روی شیروانی، یته، خاله تیلی قشقرق راه می اندازد و باالخره، 
سفر بر خالف باد.

85٠٠ تومان

ِفرِنـسه

سه
رِنـ

ِف

ردان، روی 
ُ
محمد نوجوانی است که به جبهه اعزام شده است. در پیاده روی های گ

تخته سنگی در دیواره ی درّه، االغی زخمی می بیند. او تصمیم به نجات و مداوای 
حیوان می گیرد. با کمک دوستانش و با زحمت فراوان، االغ را به مقر می برد. زخم 
پای االغ عفونت کرده و باید پایش را قطع کنند تا زنده بماند، یا این که او را بُکشند 

و راحت شود. محمد پزشکی را با ترفند به مقر می آورد تا حیوان را مداوا کند. او 
تصمیم دارد االغ را به روستایی در شمال ببرد؛ به خانه ی عمه اش که االغی به نام 
پشمینه دارد. اما باید تا پایان عملیاتی که در پیش است، صبر کند. عده ای مأموِر 
جمع کردن االغ های آن منطقه شده اند. می آیند که االغ محمد را ببرند، ولی او با 

آن ها دست به یقه می شود و نمی گذارد. شب عملیات هم به ناچار االغ را تا پشت خط 
مقدم می برد. عملیات تمام می شود. یکی از دوستان محمد شهید شده و دو تای 

دیگر مجروح هستند. محمد وانتی کرایه می کند تا االغ را به روستا ببرد. اما پلیس 
راه جلوی آن ها را می گیرد. محمد باالخره بعد از ماجراهای زیاد، االغ را به خانه ی 

عمه اش می رساند، اما متوجه می شود که عمه اش پشمینه را به ستاد کمک رسانی 
جبهه داده است...

فاطمه دهقان نّیری نوشتن را با داستان کوتاه آغاز کرد. اولین اثر تألیفی اش 
مجموعه داستان حّوا بیرون از بهشت شامل 17 داستان کوتاه، در سال 1387 راهی 
بازار کتاب شد. بعدها آثار دیگری از او با نام رؤیای پرواز، سنگرفرماندهی، سرداران 

سوله و ظهر آبی حنظله در قالب خاطره داستان، شهروند آسمان در قالب تاریخ 
شفاهی، یک رمان نوجوان به نام پدربزرگم، زندگی نامه ای داستانی به نام عطا، و 

کتابی به نام گوهر شبچراغ به چاپ رسید. رمان نجات االغ تازه ترین اثر نویسنده 
است که توسط انتشارات محراب قلم به چاپ می رسد.

ِنجات ُاالغ

ISBN 978-600-413-165-0

3000 تومـان

ُرمان نوجوان

فاطمه دهقان نیری

ری
 نی
ان
هق
ه د
طم

فا
الغ

ت ُا
جـا

ِن

 نجات االغ
نویسنده:فاطمه دهقان نیری
   رقعی  228 صفحه   تک رنگ  

ان
رم

ان
وان

وج
ن

 برادران شیردل
مترجم: جمال اکرمی

    رقعی  276 صفحه   تک رنگ  

خانم آر. جی. پاالسیو  نویسنده ی آمریکایی  بیش از بیست سال 
کتاب های  گرافیک بوده و در این مدت برای  مدیر هنری و طراح 

که سرانجام در سال  نویسند گان دیگر طراحی جلد می کرده است. تا این  
که از زمان انتشارش گوست ؛ رمانی  2007  اولین رمانش را می نویسد: آ

کرده و  بیش از یک میلیون نفر کسب  )سال 2012( جوایز متعددی 
خواننده داشته است.

که می خواهد در نگاه دیگران عادی و معمولی  گوست پسری است  آ
کار اصاًل آسان  که او دارد، این  باشد. البته با چهره ای 
که  نیست، حتی در محیط خانه و دنیای محدودی 

کنون می شناخته است. اما حاال پدر و مادرش  تا 
گرفته اند او را به مدرسه بفرستند... تصمیم 

گوست پسری است باهوش، شوخ طبع و جسور.  آ
اما آیا شهامت وارد شدن به این دنیا را دارد؟

40000 تومان

  آناهید ملکه ی سایه ها
نویسنده: جمال الدین اکرمی
   رقعی  192 صفحه   تک رنگ  

 به خاطر یک اسب
مترجم: مهدی ضرغامیان

رقعی  148 صفحه   تک رنگ  
که در خانواده ای فقیر زندگی  کارل پسرک بیماری است 

می کند . تنها دلخوشی او برادرش، یوناتان، نوجوان 

کارل  که  خوش سیما و بلند باال و شجاعی است 

را خیلی دوست دارد و حاضر است جانش 

که  کند. اما روزی می رسد  را برای او فدا 

کارل فقط  یوناتان از او جدا می شود. حاال 

که به او  به وعده ی یوناتان دلگرم است 

قول داده روزی دوباره در سرزمینی دیگر به 

که هیچ خبری از  هم خواهند رسید؛  جایی 

فقر و بیماری نیست ...

درباره ی نویسنده

آسترید لیندگِرن در سال 1907، در سوئد به دنیا آمد. در طول 

کتاب برای بچه ها نوشت و  زندگی خود بیش از 40 عنوان 

کتاب هایش در سراسر  کنون نزدیک به 145 میلیون نسخه از  تا

جهان به فروش رفته است.بسیاری از داستان های لیندگرن 

که در آن ها از  کودکی اوست؛ داستان هایی  برگرفته از خاطرات 

کرده است.  شخصیت های معمولی ودوست داشتنی استفاده 

بهترین داستان او شاید  پی پی جوراب بلند باشد. لیندگرن در 

کریستین  سال 1958 موفق به دریافت جایزه ی جهانی هانس 

اندرسن شد و در سال 2002 در نودوچهار سالگی درگذشت.

22000 تومان

ک پشت پرنده سال 95 برگزیده ی ال

تقدیری جشنواره ی کتاب رشد97
هجدهمین جشنواره ی کتاب سال شهید غنی پور

ISBN 978-600-413-192-6

درباره ی نویسنده
ملخیور کورتز با نام مستعار امیل اریش کستنر روزنامه نگار، نویسنده، 

شاعر، فیلم نامه نویس و طنز پرداز آلمانی است که بیش تر به سبب 
شوخ طبعی، سرودن اشعار تیزبینانه ی اجتماعی و پرداختن به ادبیات 

کودکان شناخته می شود. 
در پاییز ۱۹۱۹ کستنر وارد دانشگاه ورسدن شد و در زبان و ادبیات 

آلمان، تاریخ، فلسفه و تاریخ نمایش به تحصیل پرداخت. در این
 دوران به نوشتن مقاله پرداخت و با چاپ نوشته هایش در روزنامه ها 
هزینه ی تحصیل و زندگی خود را به دست آورد. اما مقاله های انتقادی  

اش سرانجام سبب شد از کار برکنار شود، و به ناچار با نام مستعار به 
چاپ آثارش ادامه داد. در سال ۱۹۲۸ نخستین مجموعه ی سروده 

هایش را منتشر کرد.

در آخرین روز مدرسه، امیل نامه ای از دوستش، پنی هوتشن، 
دریافت می کند. پنی او را به همراه دوستان دیگرش 

به خانه شان در کنار استزه دعوت می کند. امیل 
دعوتش را می پذیرد و به آن جا می رود و پنی 

و دوستانش تصمیم می گیرند که شبی برای 
تماشای نمایشی جذاب به هتل ساحلی 

بروند. در این نمایش دو پسر آکروبات باز 
هستند که با آن ها آشنا می شوند و راز بزرگی را 

برایشان فاش می کنند.

اگر می خواهی از راز آکروبات باز ها باخبر شوی، اگر 
به ماجراجویی علاقه داری،  ادامه داستان را بخوان. 

حتمًا از آن لذت می بری.

۱۰۰۰۰ تومان

 امیل و سه پسر دوقلو
مترجم: سپیده خلیلی

   وزیری  196 صفحه    تک رنگ  

 خواهران غریب
مترجم: سپیده خلیلی

   وزیری  160 صفحه    تک رنگ  

 سی وپنجم ماه مه
مترجم: سپیده خلیلی

   وزیری  136 صفحه    تک رنگ  

کستنر  کتاب به نوعی زندگی نامه ی خودنوشت اریش  این 
کستنر پیش از آن که به وقایع زندگی خودش  است، اما 

بپردازد، پیشینه ای از خانواده اش و محیط زندگی 
آنان، آلمان قرن نوزدهم، به تصویر می کشد. 
سپس خاطرات تلخ و شیرین زندگی  اش را با 

قلمی افسونگر برای ما روایت می کند؛ خاطراتی 
که، به قول خودش، باید مثل سکه های 
شانس همیشه همراه خود نگه داشت.

21000 تومان

درباره ی نویسنده

ِکستِنر )1899-1974( نویسنده، شاعر و نمایش نامه نویس  ِاریش 
آلمانی، شهرتش را بیش تر مدیون اشعار طنزآمیز اجتماعی و آثاری است 

کرده. بسیاری از آثار این نویسنده به  کودکان و نوجوانان خلق  که برای 
چندین زبان ترجمه شده است. از میان این آثار می توان به رمان مشهور 

گاهان، از نخستین  کارآ کرد؛ همچنین امیل و  خواهران غریب اشاره 
کودک و نوجوان، و نیز زندگی نامه ی  گاهی در حوزه ی  کارآ رمان های 
که در سال 1960  ِکستِنر، وقتی من بچه بودم،  خودنوشت و طنزآمیز 

کریستیان اندرسن را برای او به ارمغان آورد. برخی دیگر  جایزه ی هانس 
از آثار این نویسنده عبارت اند از: امیل و سه پسر دوقلو، سی و پنجم ماه 

کالس پرنده.  مه، 
کودک و نوجوان آلمان می شناسند.  کستنر را به عنوان پدر ادبیات  اریش 

  وقتی  من بچه بودم
مترجم: سپیده خلیلی

   رقعی  256 صفحه   تک رنگ  

به خاطر یک اسب
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  نحسی ستارگان
مترجم:  مینا مانی قلم

   رقعی   4 صفحه   تک رنگ  

کشتی حامل جوزف ناقوس ساز  گابول وحشی، به  دزد دریایی، 
حمله می کند و ناقوس بزرگ را می گیرد و بی رحمانه جوزف
و دخترش را به دریا می اندازد. ماریل به ساحل می رسد،

اما حافظه اش را از دست می دهد و تنها وسیله ی دفاعی او 
گره زده شده است. اما وقتی او را به دژ سرخ  تکه ای طناب 

می برند، همه چیز را به یاد می آورد. او مطمئن است پدرش مرده
ک  و سوگند می خورد انتقام او را بگیرد. ماریل با سه دوست بی با

کند و به این ترتیب گابول را پیدا  و شجاع خود راه می افتد تا 
کمی جنگ جو در برابر سپاه  نبردی بزرگ آغاز می شود. اما آیا تعداد 

که در جزیره ی مرگ مستقر هستند، گابول وحشی  و ناوگان 
شانسی برای پیروزی دارند؟

 

ISBN 978-600-413-229-9 34000تومان

دژ سرخ نام اولین جلد از این مجموعه است
که درسال 1986 به چاپ رسید و از همین اسم

کل مجموعه استفاده شده است.   برای نام گذاری 
کتاب این مجموعه چند ماه  پس از آخرین 

 مرگ نویسنده در سال 2011 منتشر شد.

کارتون و چندین نمایش نامه از این مجموعه یک 
کتاب های این مجموعه به زبان های تهیه شده است. 

متعدد ترجمه شده و بیش از 20 میلیون نسخه
 از آن ها در سراسر دنیا به فروش رسیده است.

گروه های سنی، اعم از پیر و جوان و همه ی 
کتاب های کودک و بزرگ سال، می توانند هر یک از 

این مجموعه را بدون رعایت هیچ ترتیبی مطالعه کنند
و از خواندن آن ها لذت ببرند.

برایان جکس در لیور پول انگلستان به دنیا آمد. 
کودکی به خواندن و نوشتن عالقه مند بود.  از 

کشتی های  در پانزده سالگی برای ماجراجویی با 
باری به سفرهای دریایی رفت. مدتی به شیرفروشی 

مشغول بود و در همان زمان داستان دژ سرخ را 
کودکان نابینا خواند؛ سپس داستان  نوشت و برای 

کرد. خود را تکمیل و چاپ 

تشویق منتقدان،  اصرار مخاطبان و فروش خوب 
باعث شد او به نوشتن رمان های دژ سرخ ادامه 

دهد. به مرور بر شهرت و مقبولیت او افزوده شد . 
برایان جکس در برنامه های هنری رادیوی بی بی سی 

شرکت می کرد و برای بچه ها قصه می خواند.

شهرت او جهانی است و مجموعه ی دژ سرخ را با 
آثاری چون ارباب  حلقه ها مقایسه می کنند.

گلخزه  کم جنگل  که تزار مینا ملکه ی هزار چشم و حا زمانی 

می شود، تصمیم می گیرد با پنجه ی پوالدین خود بر جنگل نشینان 

کند و همه سمور ها، جوجه تیغی ها، موش ها  صلح طلب حکومت 

گانف،  و سنجاب ها را دربرابر خود به زانو درآورد. اما مارتین دالور و 

موش دزد نیز تصمیم می گیرند او را به خاطر ظلم وبی عدالتی هایش 

کنند. مجازات 

کار ساده ای است؟ کردن جنگل نشینان  آیا متحد 

 آیا  آن ها برای روبه رو شدن با سربازان آموزش دیده مهارت

کافی دارند؟  آیا می توانند با حیله های موجودات موذی و جرئت 

کنند؟  آیا... و شرور مقابله 

گلخزه همراه شوید، در مبارزه ی آن ها با قهرمانان جنگل 

کنید و با ماجراهای بی پایان آن ها روبه رو   شرکت 

 ویکی از جنگ جویان راه آزادی شوید.

ISBN 978-600-413-193-3 3۸000تومان

دژ سرخ نام اولین جلد از این مجموعه است

که درسال 19۸6 به چاپ رسید و از همین اسم

کل مجموعه استفاده شده است.   برای نام گذاری 

کتاب این مجموعه چند ماه  پس از آخرین 

 مرگ نویسنده در سال 2011 منتشر شد.

کارتون و چندین نمایش نامه از این مجموعه یک 

کتاب های این مجموعه به زبان های تهیه شده است. 

متعدد ترجمه شده و بیش از 20 میلیون نسخه

 از آن ها در سراسر دنیا به فروش رسیده است.

گروه های سنی، اعم از پیر و جوان و همه ی 

کتاب های کودک و بزرگ سال، می توانند هر یک از 

این مجموعه را بدون رعایت هیچ ترتیبی مطالعه کنند

و از خواندن آن ها لذت ببرند.

برایان جکس در لیور پول انگلستان به دنیا آمد. 

کودکی به خواندن و نوشتن عالقه مند بود.  از 

کشتی های  در پانزده سالگی برای ماجراجویی با 

باری به سفرهای دریایی رفت. مدتی به شیرفروشی 

مشغول بود و در همان زمان داستان دژ سرخ را 

کودکان نابینا خواند؛ سپس داستان  نوشت و برای 

کرد. خود را تکمیل و چاپ 

تشویق منتقدان،  اصرار مخاطبان و فروش خوب 

باعث شد او به نوشتن رمان های دژ سرخ ادامه 

دهد. به مرور بر شهرت و مقبولیت او افزوده شد . 

برایان جکس در برنامه های هنری رادیوی بی بی سی 

شرکت می کرد و برای بچه ها قصه می خواند.

شهرت او جهانی است و مجموعه ی دژ سرخ را با 

آثاری چون ارباب  حلقه ها مقایسه می کنند.

  ماتیاس 
 632  صفحه   

   جنگل گلخزه
556 صفحه 

  ماتیمیو
636 صفحه  

  ماریل دژ سرخی
564 صفحه

گو قاتل و پسرش، همراه با سربازان شرورش، قصد فرا
گورکن های  گنج بزرگ  کوه ساالمندسترون را دارند تا  تصاحب دژ 

کم بر آن  را به چنگ آورند. حا
از سوی دیگر، شمشیر مارتین دالور از دژ سرخ دزدیده می شود

و سمکیم و آروال از دژ سرخ خارج می شوند تا شمشیر را پس بگیرند.
که از شیوه ی یک نواخت زندگی ساالمندسترون خسته  مارا و پیکل 

شده اند،  به دنبال ماجراجویی ساالمندسترون را ترک می کنند.
کتاب، صفحه به صفحه،  و همه ی شخصیت های خوب و بد 

درگیر ماجراهای سخت و تلخ و شیرین می شوند.
با آن ها همراه و در ماجراجویی های آن ها شریک شوید

34000تومان

دژ سرخ نام اولین جلد از این مجموعه است
که درسال 1986 به چاپ رسید و از همین اسم

کل مجموعه استفاده شده است.   برای نام گذاری 
کتاب این مجموعه چند ماه  پس از آخرین 

 مرگ نویسنده در سال 2011 منتشر شد.

کارتون و چندین نمایش نامه از این مجموعه یک 
کتاب های این مجموعه به زبان های تهیه شده است. 

متعدد ترجمه شده و بیش از 20 میلیون نسخه
 از آن ها در سراسر دنیا به فروش رسیده است.

گروه های سنی، اعم از پیر و جوان و همه ی 
کتاب های کودک و بزرگ سال، می توانند هر یک از 

این مجموعه را بدون رعایت هیچ ترتیبی مطالعه کنند
و از خواندن آن ها لذت ببرند.

برایان جکس در لیور پول انگلستان به دنیا آمد. 
کودکی به خواندن و نوشتن عالقه مند بود.  از 

کشتی های  در پانزده سالگی برای ماجراجویی با 
باری به سفرهای دریایی رفت. مدتی به شیرفروشی 

مشغول بود و در همان زمان داستان دژ سرخ را 
کودکان نابینا خواند؛ سپس داستان  نوشت و برای 

کرد. خود را تکمیل و چاپ 

تشویق منتقدان،  اصرار مخاطبان و فروش خوب 
باعث شد او به نوشتن رمان های دژ سرخ ادامه 

دهد. به مرور بر شهرت و مقبولیت او افزوده شد . 
برایان جکس در برنامه های هنری رادیوی بی بی سی 

شرکت می کرد و برای بچه ها قصه می خواند.

شهرت او جهانی است و مجموعه ی دژ سرخ را با 
آثاری چون ارباب  حلقه ها مقایسه می کنند.

درباره ی نویسنده 
كنون در والدورف  پتر هرتلینگ در سال 1933 در شهر ِشمنیتز متولد شده و ا

زندگی می كند. از این نویسنده ی مستقل آثاری از جمله شعر، رمان و مقاله 
كتاب  گرفته است؛ از آن جمله، جایزه ی سال  كه جوایز بسیاری  منتشر شده 

كه  كتاب سال ادبیات جوانان  آلمان به او اعطا شده و نیز جایزه ی ویژه ی 
گرفته است.  ق 

ّ
كودكان تعل به مجموعه آثارش برای 

كودک پتر هرتلینگ به زبان های بسیاری ترجمه شده است و از  كتاب های 
كتاب های  كودک به شمار می آید.  كالسیک ادبیات  مدت ها پیش از آثار 

ِگلِبرگ به چاپ رسیده،  كنون از طریق انتشارات ِبِلتس و  كه تا  وی 
عبارت اند از: دنیای هیربل، مادربزرگ، تئو فرار می كند، ِبن عاشق آناست، 

كوب پشت در آبی، عصا، داستان هایی برای  ماجراهای ُزفی، عموجان، یا
كالرا شش نفریم، لنا روی شیروانی، یته، خاله تیلی  كودكان، ِفِرنسه، با 

قشقرق راه می اندازد و باالخره، سفر بر خالف باد.

در ویرانِی به جا مانده از جنگ جهانی دوم، مردم سرگردان و 
پریشان به دنبال نزدیکان و اقوام خود می گردند. در 

این میان، توماس، پسر جنگ زده ی نوجوان، هم 
دربه در نشانی از مادرش می جوید. اما وقتی 
به خانه ی ویران خاله اش در وین می رسد، 

درمانده و ناامید از پای می نشیند. 
كهنه سربازی  سپس با »عصا« برخورد می كند: 

كه در جنگ از پا درآمده، ولی رسم و راه بازار 
سیاه را خوب بلد است؛ همین طور راه و رسم 

زندگی را. 

13500 تومان

درباره ی نویسنده
کریستینه نوستلینِگر در سال 1936 در اتریش در شهر 

گشود. او مشهورترین نویسنده ی اتریشی  وین چشم به جهان 
کتاب نوشته است. است. و بیش  از 110 

نِدرِسن و 
َ
کریستَین ا نوستلینِگر به پاس آثار ادبی اش نشان هانس 
کرده است. جایزه ی یادبود آسترید لیندگِرن را دریافت 

ک با   خانواده ی ُهِگلمان در روز عید پا
صحنه ی عجیبی روبه رو می شوند:

ه، با دو دست و دو پا و 
ّ
خیاری چاق و چل

تاجی به روی سر، خودش را پادشاه اعالم 
می کند! با فرمانروای مستبد و نفرت انگیزی 
که رعیت هایش او را نمی خواهند، چه باید 

کرد؟

12500 تومان

   عصا
مترجم: گیتا رسولی

   رقعی  168 صفحه   تک رنگ  

   پادشاه کدوخیاری 
مترجم: گیتا رسولی

   رقعی  152صفحه   تک رنگ  

مترجم: محمد قصاع
رقعی تک رنگ

  کوه آتش
552 صفحه

گار روباه قصد انتقام جویی دارد و مصمم است اسال
کند و موش جنگ جو، ماتیاس را  که دژ سرخ را ویران 

بکشد و جوانان دژ را به بردگی بگیرد.
کند و آیا  گار می تواند بر شمشیر افسانه ای دژ سرخ غلبه   آیا اسال

گرفتن پسر ماتیاس، ماتیمیو، گروگان  نقشه اش برای 
عملی خواهد شد؟

 آیا در غیاب ماتیاس جنگ جو، دژ سرخ در برابر 
حمله ی دشمنان پابرجا می ماند؟ 

با ماتیاس و دژسرخی ها همراه شوید و 
کنید. پیکارهای حماسی آن ها را مشاهده 

40000 تومان

برایان جکس در لیور پول انگلستان به دنیا آمد. 

کودکی به خواندن و نوشتن عالقه مند بود.  از 

کشتی های  در پانزده سالگی برای ماجراجویی با 

باری به سفرهای دریایی رفت. مدتی به شیرفروشی 

مشغول بود و در همان زمان داستان دژ سرخ را 

کودکان نابینا خواند؛ سپس داستان  نوشت و برای 

کرد. خود را تکمیل و چاپ 

تشویق منتقدان،  اصرار مخاطبان و فروش خوب 

باعث شد او به نوشتن رمان های دژ سرخ ادامه 

دهد. به مرور بر شهرت و مقبولیت او افزوده شد . 

برایان جکس در برنامه های هنری رادیوی بی بی سی 

شرکت می کرد و برای بچه ها قصه می خواند.

شهرت او جهانی است و مجموعه ی دژ سرخ را با 

آثاری چون ارباب  حلقه ها مقایسه می کنند.

دژ سرخ محل زندگی موجودات صلح جو و آرام است. 

کنان دژ سرخ خود را برای جشن تابستانی که سا در حالی 

آماده می کنند، کلونیتازیانهزن به همراه ارتش خشن و 

کنانش  کند و سا بی رحمش از راه می رسد تا دژ را تصاحب 

که نه اسلحه کنان دژ سرخ  را به بردگی بگیرد. اما آیا سا

دارند و نه جنگاوری می دانند، می توانند در برابر 

نقشه های پیچیده ی جنگ جویان شرور ایستادگی

کنان دژ سرخ همراه شوید و در این کنند؟ با سا

 نبرد مرگ و زندگی آن ها را یاری دهید.

دژ سرخ نام اولین جلد از این مجموعه است

که درسال 1986 به چاپ رسید و از همین اسم

کل مجموعه استفاده شده است.   برای نام گذاری 

کتاب این مجموعه چند ماه  پس از آخرین 

 مرگ نویسنده در سال 2011 منتشر شد.

کارتون و چندین نمایش نامه از این مجموعه یک 

کتاب های این مجموعه به زبان های تهیه شده است. 

متعدد ترجمه شده و بیش از 20 میلیون نسخه

 از آن ها در سراسر دنیا به فروش رسیده است.

گروه های سنی، اعم از پیر و جوان و همه ی 

کتاب های کودک و بزرگ سال، می توانند هر یک از 

این مجموعه را بدون رعایت هیچ ترتیبی مطالعه کنند

و از خواندن آن ها لذت ببرند.

55000 تومان

ان
وان

وج
ن
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رم

  کالس پرنده
مترجم:  سپیده خلیلی

   رقعی   4 صفحه   تک رنگ  

  عبور از مرگ کوچک
مترجم:  کمال بهروز کیا

   رقعی   4 صفحه   تک رنگ  

مرد کوچک

چاپ اول

  عبور از مرگ کوچک
مترجم:  کمال بهروز کیا

   رقعی   4 صفحه   تک رنگ  

نحسی ستارگان
زیر چاپ

چاپ اول

  دوست تلویزیونی من 
مترجم:  گیتا رسولی

   رقعی   4 صفحه   تک رنگ  

چاپ اول

چاپ اول چاپ اول
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15000 تومان

کمک  که با  فرانک و جو هاردی، دو پسر نوجوان 
کنون  گاهی شده و تا  کارآ پدرشان وارد حرفه ی 

چندین معمای جنایی را با موفقیت حل 
کرده اند، این بار می خواهند راز نامه های 

که خطاب به آقای  تهدیدآمیزی را 
کشف کنند. دال ریمِپل نوشته می شود، 

در حل این پرونده، سرعت عمل و دقت 
بی نهایت اهمیت دارد، چون هیچ کس 

نمی داند ساعت مرگ آقای دال ریمِپل کی 
فرا می رسد...

درباره ی نویسنده
مجموعه ی پسران هاردی، از پرفروش ترین مجموعه های پلیسی برای 

نوجوانان، تحت نام مستعار فرانکلین دبلیو. دیکسون به چاپ رسیده است. 
که تعداد  خالق اصلی این عنوان چارلز ِلسلی مک فارلین )1۹0۲-1۹۷۷( است 

گفتنی است  زیادی از عنوان های این مجموعه را به نگارش درآورده است. 
سی و هشت عنوان اول این مجموعه بعدها توسط َهرِیت اس. آدامز  

بازنویسی و تغییراتی در آن ها داده شده است.

 ساعت مرگ
مترجم: پروین علی پور

   رقعی   188 صفحه    تک رنگ  

گاه مشهور ِفنتون هاردی،  کارآ فرانک و جو هاردی، پسران 
که آن ها را وارد  ناخواسته درگیر ماجرایی می شوند 

گاهی می کند.  کارآ دنیای 

گنجینه ای از عمارت آقای اِپل گیت به سرقت 
کرده است.  رفته و او باغبانش را متهم 

که دوست و هم کالسی پسر  فرانک و جو 
باغبان هستند و به بی گناهی او اطمینان 

کمک پدرشان دزد اصلی را پیدا  دارند، باید با 
کنند…

16500 تومان

درباره ی نویسنده
مجموعه ی پسران هاردی، از پرفروش ترین مجموعه های پلیسی برای 

نوجوانان، تحت نام مستعار فرانکلین دبلیو. دیکسون به چاپ رسیده است. 
که تعداد  خالق اصلی این عنوان چارلز ِلسلی مک فارلین )1۹0۲-1۹۷۷( است 

گفتنی است  زیادی از عنوان های این مجموعه را به نگارش درآورده است. 
سی و هشت عنوان اول این مجموعه بعدها توسط َهرِیت اس. آدامز  

بازنویسی و تغییراتی در آن ها داده شده است.

 راز گنجینه ی برج
مترجم: رعنا کامیار

   رقعی  204 صفحه   تک رنگ  

کمیاب یک شرکت دارویی به سرقت  داروهای 
رفته است. فرانک و جو هاردی به درخواست 

کمک به او در حل این پرونده ی  پدرشان و 
قاچاق دارو، به خانه ی باالی صخره می روند. 

که از داخل خانه ی متروکه  اما صداهایی 
می آید آن ها را به وحشت می اندازد.

۱۰۰۰۰ تومان

درباره ی نویسنده
مجموعه ی پلیسی پسران هاردی، از پرفروش ترین مجموعه های پلیسی برای 

نوجوانان، تحت نام مستعار فرانکلین دبلیو. دیکسون به چاپ رسیده است. 
که تعداد  خالق اصلی این عنوان چارلز ِلسلی مک فارلین )۱۹۰۲-۱۹۷۷( است 

گفتنی است  زیادی از عنوان های این مجموعه را به نگارش درآورده است. 
سی و هشت عنوان اول این مجموعه بعدها توسط َهرِیت اس. آدامز  

بازنویسی و تغییراتی در آن ها داده شده است.

کی ک های پی در پی کوه را گرگ های گرسنه، کوال
کی نیستند  و ریزش معدن، تنها حادثه های خطرنا

که فرانک و جو هاردی برای دستگیری 
سردسته ی باند خالفکار معروف با

 آن روبه رو می شوند.

۱۰۰۰۰ تومان

درباره ی نویسنده
مجموعه ی پلیسی پسران هاردی، از پرفروش ترین مجموعه های پلیسی برای 

نوجوانان، تحت نام مستعار فرانکلین دبلیو. دیکسون به چاپ رسیده است. 
که تعداد  خالق اصلی این عنوان چارلز ِلسلی مک فارلین )۱۹۰۲-۱۹۷۷( است 

گفتنی است  زیادی از عنوان های این مجموعه را به نگارش درآورده است. 
سی و هشت عنوان اول این مجموعه بعدها توسط َهرِیت اس. آدامز  

بازنویسی و تغییراتی در آن ها داده شده است.

 در جستجوی طالی پنهان
مترجم: پروین جلوه نژاد

   رقعی  204 صفحه   تک رنگ  

 خانه ی روی صخره
مترجم: رعنا کامیار

   رقعی  204 صفحه   تک رنگ  

چاپ اول

رخداد شبانه
زیر چاپ

 معمای جاده ی ساحلی
مترجم: رعنا کامیار

   رقعی  204 صفحه   تک رنگ  

 معمای آسیاب قدیمی
مترجم: رعنا کامیار

   رقعی  204 صفحه   تک رنگ  

 دوستان گمشده
مترجم: رعنا کامیار

   رقعی  204 صفحه   تک رنگ  

لو  غارهای راز آ
مترجم: رعنا کامیار

   رقعی  204 صفحه   تک رنگ  

 رخداد شبانه
مترجم: رعنا کامیار

   رقعی  204 صفحه   تک رنگ  

چاپ اول

 راز قلعه ی سرخ
مترجم: تیرداد سخایی

   رقعی  32 صفحه   4  رنگ  

نویسنده: جرالد ُرز
ترجمه و بازنویسی: تیراد سخایی

15000 تومان

آدم آهنی قدرتمند با لشکری از 
سربازان آهنی اش وارد جنگل 

می شود و هر چیزی را که سِرراهش 
می بیند، نابود می کند. تا  این که 

به قلعه ی سرخ  می رسد...

جشنواره ی دانایی و توانایی 98

چاپ اول

چاپ اول
چاپ اول
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۱۰۰۰۰ تومان

که در مصر به فعالیت  آلیسون پیش دایی اش می رود 
باستان شناسی مشغول است. او می خواهد 

کارآموزی باستان شناسی را پشت سر  دوره ی 
بگذارد. دایی آلیسون در جست وجوی 

گمنام  مقبره ی باستانی شاهزاده ای 
است. آلیسون در این سفر پرهیجان در 
کالیگن، غارتگر معروف مقبره های  دام 

کالیگن عطشی  گرفتار می شود.  مصر 
سیری ناپذیر برای به دست آوردن اشیای 
گر الزم باشد  باستانی دارد، تا حدی که ا

خودش آنوبیس، خدای مردگان مصر، را از 
خواب بیدار می کند.

درباره ی نویسنده
پی یر ماری بود متولد ۱94۱ میالدی، دوران نوجوانی خود را در 

شهر شربورگ فرانسه گذراند. سپس تحصیالت عالی اش را در فرانسه
و ایتالیا پی گرفت. او متخصص در دین یهود و مسیحیت است و در 

کانادا تدریس می کند. وی با زبان های یونانی،  دانشگاه ِمتیز فرانسه و در 
التین، عبری و ارمنی آشناست و به زبان های آلمانی، انگلیسی و ایتالیایی 

تسلط دارد. مطالعاتش را در خاورمیانه دنبال کرد، اما بعد به آفریقای 
کرد،  و البته از زندگی با خرس ها و گرگ های  کش و صحرا سفر  سیاه، مرا

کانادا لذت بسیار برد. در ُرمان هایش، عالقه ی زیاد او به مکان های 
تاریخی و تسلطش بر فرهنگ و تمدن های باستانی به خوبی منعکس 
 چادرنشین هایی هستند

ً
شده است. قهرمان های داستان هایش غالبا

که به دنبال شیوه ی درست زندگی اند.

۱۰۰۰۰ تومان

 با وجود یک دایی یا عموی باستان شناس، زندگی 
ً

قطعا
 وقتی 

ً
آرام و بی خطری نخواهی داشت! مخصوصا

که دستت را بگیرد و وسط بیابان ببرد. چرا؟! 
کند که یک  گوری را پیدا  چون می خواهد 

ک  قبیله ی بیابان نشین مخوف و ترسنا
از آن نگه داری می کنند ... آلیسون 

و دوستانش در جلد دوم این ُرمان 
کاری بکنند تا یاد و خاطره ی  حاضرند هر 

شاهزاده بات یاریک را زنده نگه دارند. 
حی 

ّ
به همین خاطر، حتی با دزدان مسل

گنجینه ی  که قصد دارند  روبه رو می شوند 
شاهزاده را تصاحب کنند.

درباره ی نویسنده
پی یر ماری بود متولد ۱94۱ میالدی، دوران نوجوانی خود را در 

شهر شربورگ فرانسه گذراند. سپس تحصیالت عالی اش را در فرانسه
و ایتالیا پی گرفت. او متخصص در دین یهود و مسیحیت است و در 

کانادا تدریس می کند. وی با زبان های یونانی،  دانشگاه ِمتیز فرانسه و در 
التین، عبری و ارمنی آشناست و به زبان های آلمانی، انگلیسی و ایتالیایی 

تسلط دارد. مطالعاتش را در خاورمیانه دنبال کرد، اما بعد به آفریقای 
کرد،  و البته از زندگی با خرس ها و گرگ های  کش و صحرا سفر  سیاه، مرا

کانادا لذت بسیار برد. در ُرمان هایش، عالقه ی زیاد او به مکان های 
تاریخی و تسلطش بر فرهنگ و تمدن های باستانی به خوبی منعکس 
 چادرنشین هایی هستند

ً
شده است. قهرمان های داستان هایش غالبا

که به دنبال شیوه ی درست زندگی اند.

۱۰۰۰۰ تومان

کارآموز ُمبتدی باستان شناسی می خواهد راز  آلیسون 
که هزاران سال  کند  شاهزاده خانمی را برمال 

پیش مرده بود. اما چگونه؟ یک راه بیش تر 
کمک لوح های  پیش پایش نیست: او به 
جادویی در زمان سفر می کند و به دوره ی 

زمانی شاهزاده خانم می رود. اما سفر 
در مصر باستان خالی از خطر نیست: 

آلیسون باید توطئه ای را نقش بر آب کند، 
با سربازان خوف انگیز دشمن بجنگد و جان

کسی را نجات بدهد که شاهزاده خانم 
شیفته اش است ...

درباره ی نویسنده
پی یر ماری بود متولد ۱94۱ میالدی، دوران نوجوانی خود را در 

شهر شربورگ فرانسه گذراند. سپس تحصیالت عالی اش را در فرانسه
و ایتالیا پی گرفت. او متخصص در دین یهود و مسیحیت است و در 

کانادا تدریس می کند. وی با زبان های یونانی،  دانشگاه ِمتیز فرانسه و در 
التین، عبری و ارمنی آشناست و به زبان های آلمانی، انگلیسی و ایتالیایی 

تسلط دارد. مطالعاتش را در خاورمیانه دنبال کرد، اما بعد به آفریقای 
کرد،  و البته از زندگی با خرس ها و گرگ های  کش و صحرا سفر  سیاه، مرا

کانادا لذت بسیار برد. در ُرمان هایش، عالقه ی زیاد او به مکان های 
تاریخی و تسلطش بر فرهنگ و تمدن های باستانی به خوبی منعکس 
 چادرنشین هایی هستند

ً
شده است. قهرمان های داستان هایش غالبا

که به دنبال شیوه ی درست زندگی اند.

 دزدان مقبره ها
مترجم: مهناز عسگری

     رقعی  208 صفحه    تک رنگ  

 پرنده ی مرموز
مترجم: مهناز عسگری

     رقعی  172 صفحه    تک رنگ  

درباره ی نویسنده
کاتارینا ورزی، متولد ۱۳۵۱، مترجم و نویسنده ی ادبیات 
کودک، جوایزی برای ترجمه ها و مقاله های خود در این 

کتاب  گروه فانتزی شورای  کرده و مدیریت  زمینه دریافت 
کودک را نیز بر عهده دارد.

کسل کننده را پیش  مهی قرار بود یک بعدازظهر 
که  دخترعمویش، افسون، بگذراند. این است 

وقتی وارد اتاق افسون می شود، اصاًل انتظار 
که سر از عالمی افسانه ای دربیاورد؛در  ندارد 

قصری متعلق به موجودات افسانه ای، 
که از  کیسه مون هایی  دیوها و پری ها و 

تمدن واپس مانده اند...

20000 تومان

گیئسه، مهی دوباره  دو سال پس از برگشتن از 
که دوباره به آن عالم پررمزوراز  مجبور می شود 

و پرمخاطره برگردد. اما دو سال زمین برابر با 
گیئسه است و در این  دویست هزار سال 

کیسه مون ها را  گویر فناوری  مدت ، نژاد 
آموخته اند...

16000 تومان

درباره ی نویسنده
کاتارینا ورزی، متولد 1351، مترجم و نویسنده ی ادبیات 
کودک، جوایزی برای ترجمه ها و مقاله های خود در این 

کتاب  گروه فانتزی شورای  کرده و مدیریت  زمینه دریافت 
کودک را نیز بر عهده دارد.

کاری به  که ضربه ای  کای موفق می شوند  مهی و 
گویرهای جان سخت  کنند. اما  دشمن وارد 

دست بردار نیستند. در این میان، افسون 
کیسه مون ها آورده.  پیام بسیار مهمی برای 

که تمام جهان ها از بین برود،  قبل از این 
کرد... کاری  باید 

16000 تومان

درباره ی نویسنده
کاتارینا ورزی، متولد 1۳۵1، مترجم و نویسنده ی ادبیات 
کودک، جوایزی برای ترجمه ها و مقاله های خود در این 

کتاب  گروه فانتزی شورای  کرده و مدیریت  زمینه دریافت 
کودک را نیز بر عهده دارد.

درباره ی نویسنده
کار  ناتالی بابیت، نویسنده و تصویرگر آمریکایی )1932-2016( ابتدا به 

کودکان  کتاب شعر نیز برای  کودک اشتغال داشت و دو  کتاب  تصویرگری 
نوشت. سپس به رمان نویسی رو آورد و برای دومین رمانش، بلندی 

کرد. رمان دیگرش به نام  ک )1971(، نشان نیوبری را دریافت  نینا
کتاب های برتر »انجمن  ک )1975( در فهرست  خانواده ی جاودان تا

گرفت. وی در سال 1975 برنده ی جایزه ی  کتابخانه ی آمریکا« قرار 
کریستین اندرسن شد. کریستوِفر و در سال 1982 نامزد جایزه ی هانس 

جو، پسربچه ی یتیم دوازده ساله، رؤیایی دارد. آقای 
که در خیابان  ُبلِدروال، مرد بسیار ثروتمندی 

اعیان نشیِن های ِاستریت زندگی می کند، حاضر 
کند و  می شود جو را به فرزند خواندگی قبول 
تمام ثروتش را به او ببخشد؛ البته مشروط بر 

کند.   که جو رؤیای خود را فراموش  این 

12500 تومان

درباره ی نویسنده
ناتالی بابیت، نویسنده و تصویرگر آمریکایی )1932-2016( ابتدا 

کتاب شعر  کودک اشتغال داشت و دو  کتاب  کار تصویرگری  به 
کودکان نوشت. سپس به رمان نویسی رو آورد و برای  نیز برای 

ک )1971(، نشان نیوبری را دریافت  دومین رمانش، بلندی نینا
ک )1975( در  کرد. رمان دیگرش به نام خانواده ی جاودان تا

گرفت.  کتابخانه ی آمریکا« قرار  کتاب های برتر »انجمن  فهرست 
کریستوِفر و در سال 1982  وی در سال 1975 برنده ی جایزه ی 

کریستین اندرسن شد. نامزد جایزه ی هانس 

گذار  که  خانواده  ی فاسِتر صاحب بیشه ای هستند 
کسی به آن می افتد. در این بیشه چشمه ای  کم تر 

که از آن آب حیات می جوشد. هیچ  هست 
کس از خاصیت جادویی این چشمه خبر 

که سال ها  ندارد، جز خانواده ای مرموز 
پیش به طور اتفاقی از آن نوشیده اند و 

صاحب عمر جادوان شده اند؛ و حاال نوبت 
کوچک خانواده ی فاستر، است  وینی، دختر 

که با این مسئله ی بزرگ روبه رو شود.

20000 تومان

درباره ی نویسنده
ناتالی بابیت، نویسنده و تصویرگر آمریکایی )1932-2016( ابتدا 

کتاب شعر  کودک اشتغال داشت و دو  کتاب  کار تصویرگری  به 
کودکان نوشت. سپس به رمان نویسی رو آورد و برای  نیز برای 

ک )1971(، نشان نیوبری را دریافت  دومین رمانش، بلندی نینا
ک )1975( در  کرد. رمان دیگرش به نام خانواده ی جاودان تا

گرفت.  کتابخانه ی آمریکا« قرار  کتاب های برتر »انجمن  فهرست 
کریستوِفر و در سال 1982  وی در سال 1975 برنده ی جایزه ی 

کریستین اندرسن شد.  نامزد جایزه ی هانس 

اهالی روستای اینستپ، هر سال نمایشگاهی پاییزه برگزار 
که مردم نواحی دور و نزدیک را به آن جا  می کنند 

می کشاند و به روستای فقیر و دورافتاده ی 
آن ها شهرت و اعتبار می بخشد. علت رونق 
که هنگام  نمایشگاه، صدای مخوفی است 

کوهی در نزدیکی  ک،  توفان از بلندی نینا
روستا، شنیده می شود. اهالی روستا و 

»زائران« نمایشگاه، این صدا را به موجودی 
کوه  که در آن  خدای گونه نسبت می دهند 

 مسکن دارد. 
که به  گان، پسرک نوجوان، تصمیم می گیرد  ا

کشف  ک برود و راز این صدای مخوف را  بلندی نینا
کند.

9000 تومان

 دره ی قصر مرمر
نویسنده: کاتاریناورزی

     رقعی  164  صفحه    تک رنگ  

 جنگل دروازه های سوخته
نویسنده: کاتاریناورزی

      رقعی  132   صفحه    تک رنگ  

 لوح های جادویی
مترجم: مهناز عسگری

     رقعی  196 صفحه    تک رنگ  

 ماه بر فراِز های استریت
مترجم: سیمین تاجدینی 
     رقعی 124 صفحه    تک رنگ  

 بلندی نیناک
مترجم: سیمین تاجدینی

     رقعی 88 صفحه    تک رنگ  

 خانواده ی جاودان تاک
مترجم: سیمین تاجدینی 

     رقعی   168  صفحه    تک رنگ  

 دریای صدف های پرنده
نویسنده: کاتاریناورزی

     رقعی  136 صفحه    تک رنگ  

درباره ی نویسنده
کامیارنعمتاللهی، متولد 1365 در تهران، فارغ التحصیل 

رشته های موسیقی و پژوهش هنر از دانشگاه تهران است. از وی 
داستان ها و مقاالتی در مطبوعات به چاپ رسیده است. وی به 

کنسرت و تدریس موسیقی اشتغال دارد. نوازندگی، برگزاری 

ابونصر فارابی را بیش از هر چیز به عنوان نخستین فیلسوف 
بزرگ اسالمی و با لقب معلم ثانی می شناسیم. 

آثار پرشمار فارابی موضوعات مختلفی مانند 
اخالق و منطق و مابعدالطبیعه و سیاست 
که بسیاری از آن ها به  و... را در برمی گرفته 

کتاب موسیقی  دست ما نرسیده است. 
کبیر او  مهم ترین رساله ی نظری موسیقی در 

سده های میانه به شمار می آید. 

12000 تومان

 دست نوشته های 
مرد نقاب دار

مترجم: کامیار نعمت  الهی
 رقعی  96صفحه    تک رنگ  

 عمارت گودی
مترجم: سیمین تاجدینی

 رقعی        صفحه        تک رنگ  

عمارت گودی
زیر چاپ

 زندگی روی در یخچال
مترجم: سیمین تاجدینی

 رقعی        صفحه        تک رنگ  

زندگی روی 
در یخچال

ک پشت پرنده 98 برنده جایزه ال
ک پشت پرنده 98 برنده جایزه ال
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درباره ی نویسنده

کرمان دیده به جهان  کبرکرمانینژاد در سال 1339 ،  در استان  علیا
گشود.  او فعالیت های هنری اش را از دوازده سالگی با تئاتر شروع 

کرده است و بازیگری، داستان نویسی، فیلم نامه نویسی، عکاسی و 
مجسمه سازی را در پرونده ی خود دارد. نخستین انجمن داستان 

کرمان، با همت وی راه اندازی شد . افزون بر این، داستان های این 
گ ها، نشریه ها و سایت های ادبی معتبر  نویسنده، سال ها در وبال

کتاب های او عبارتند از:  فارسی زبان منتشر شده اند. 
گم نکردین، و این دوباره خندید، خواب قالیچه چپ  شما چیزی 

کولی، باغ فتح آباد و لولی  ک خورده، سیالن دختر  می زند، ابرهای خا
خنده فروش.

هیش کی باور نمی کنه هفت تا آدم با هفت تا شتر 
که  گردباد باشن و انگار نه انگار  گلوی یه  گنده، تو 

زیر پاشون فقط باد هواست. راحت بخوابن، 
کیف  که داشتم  راه برن و اصاًل نترسن. من 
که  می کردم… خودمم باور نمی کنم. درسته 

بیشتر به یه خواب می مونه؛ ولی به خدا 
گردبادیم و  راست می گم. ما تو دل یه 

کرده.  کر  گوشامو  هوهوی صداش، 

37000 تومان

درباره ی نویسنده
سهی نوری متولد آبان 1379در تهران است. وی در رشته ی تجربی و دوره ی 
کوتاه  دوم متوسطه درس می خواند. از این نویسنده ی نوجوان، یک داستان 

در مجله ی رشد مقطع اول متوسطه  به چاپ رسیده است. او همچنین در سال 
تحصیلی 1395-1396 رتبه ی اول داستان نویسی پرسش مهر  رئیس جمهور در 

کرده است. کسب  استان تهران را 

دیار پس از دیدن حادثه  ای تکان دهنده از سازمان 
کناره گیری کرده، اما حاال آقای احمدی با او تماس 

که دوباره به سازمان  کرده  گرفته و از او دعوت 
بیاید و سرپرستی سیزده عضو سازمان را به 
که باید تحت  عهده بگیرد:  سیزده »پات« 

آموزش او سازمان را از نابودی به دست 
اهریمن های »توسن«  نجات دهند.

1۰۰۰۰ تومان

۱۰۰۰۰ تومان

درباره ی نویسنده

ِکستِنر )۱899-۱974( نویسنده، شاعر و نمایش نامه نویس ِاریش 
آلمانی، شهرتش را بیش تر مدیون اشعار طنزآمیز اجتماعی و آثاری 
کودکان و نوجوانان خلق کرده است. بسیاری از آثار  است که برای 
این نویسنده به چندین زبان ترجمه شده است. از میان این آثار 

می توان به رمان مشهور خواهران غریب اشاره کرد؛ همچنین امیل و 
گاهی در حوزه ی کودک و نوجوان، گاهان، از نخستین رمان های کارآ کارآ
ِکستِنر، وقتی که من بچه بودم، و نیز زندگی نامه ی خودنوشت و طنزآمیز 

کریستین اندرسن را برای او به ارمغان  که در سال ۱96۰ جایزه ی هانس 
آورد. برخی دیگر از آثار دیگر این نویسنده عبارت اند از: امیل و سه پسر 

دوقلو، سی و پنجم ماه مه، کالس پرنده. 

آدم باید خیلی احمق باشد که ساختمان شهرداری 
را بی پنجره بسازد و معتقد باشد که می تواند نور را 

که  کیسه بریزد. یا خرچنگی را در حالی  در 
گرفته جلوی صورتش بگیرد. گاز   انگشتش را 

کارها می کنند و همه به  مردم شیلدا از این 
آن ها می خندند. ولی آیا آنها واقعا

کاسه ای  این قدر احمقند؟ یا شاید 
 زیر نیم کاسه شان است؟

درباره ی نویسنده

لمانی 
ٓ
لمانی)۱۹۲۲-۲۰۱۴( در رشته ی زبان ا

ٓ
 اورسوال  ُولِفل نویسنده ی ا

کرد و پس از جنگ جهانی دوم معلم شد.  و تعلیم و تربیت تحصیل 
او دستیار علمی اداره ی تحقیقات ادبیات نوجوانان یوگنهایم بود. 

کنون به پانزده زبان ترجمه شده و جایزه های ملی  کتاب های او تا
کرده است. گونی دریافت  گونا  و جهانی 

 تندپا و بادپا، انتقام جوی سرخ، مسافرت هنا، باغ یوشی،بچه های 
خوشبخت، ستاره پرنده ، و ماه ماه ماه بعضی از آثار او هستند.

که تازه به شهر  اول فریدریش با پیرمردی برخورد می کند 
آن ها آمده و حرکات خیلی عجیب وغریبی دارد. از 

طرفی تازگی ها در شهر، اتفاقات عجیبی می افتد: 
مجسمه های شهر، یکی پس از دیگری، 

ناپدید می شوند. 

این اتفاقات با آمدن پیرمرد چه ارتباطی 
دارند؟!

۱3۰۰۰ تومان

درباره ی نویسنده
کبوترخان استان کرمان است. کبرکرمانینژاد متولد 1339 در روستای  علیا

کرد. نخستین انجمن  او فعالیت های هنری اش را از دوازده سالگی با تئاتر شروع 
گ ها،  داستان کرمان، با همت وی راه اندازی شد. داستان های او سال ها در وبال

 نشریه ها و سایت های ادبی معتبر فارسی زبان منتشر شده اند. 
کبرکرمانی نژادعبارتند از:  بعضی  کتاب های ا

شما چیزی گم نکردین، و این دوباره خندید، خواب قالیچه چپ می زند، 
کولی، باغ  ک خورده، سیالن دختر  ابرهای خا

بین خواب و بیداری بود که احساس کرد دو نفر با لباس 
سیاه شب گرد ها، دزدانه به طرفش آمدند. یکی روی 

گرفت  سینه اش نشست و دیگری مچ دستش را 
کشید. دست  کش آورد. دراز شد، دراز،  و 

گوشه ای  کنده شد. مرد دست را به  دراز تا 
انداخت و سراغ دست دیگر آمد. آن را هم 
کشید و کند. بعد به سمت پاها رفت و آن ها 

کرد و با طناب بست. مردی که  را مچاله 
روی سینه اش بود، خنجرش را روی شاه رگ 

گردن او گذاشت و گفت: »ریش می بری، ها؟!«
وحشت زده از خواب پرید. هیچ کس نبود. به زور 

گفت: »چه خواب  که بلند می شد،  خندید و همان طور 
کاش تعبیر خواب می دونستم.«  کی!  وحشتنا

1۰۰۰۰ تومان

 هدف نهایی
نویسنده: سهی نوری

     رقعی  208 صفحه    تک رنگ  
 دشت متالطم

نویسنده: علی  اکبر کرمانی نژاد
     رقعی  312 صفحه    تک رنگ  

 قصر جادو 
نویسنده: علی  اکبر کرمانی نژاد

     رقعی  164 صفحه    تک رنگ  

 کی مجسمه های شهر   را  می دزدد؟
کیا وز  بهر کمال  مترجم: 

128 صفحه    تک رنگ   رقعی  

 مردم شیلدا
مترجم:سپیده خلیلی 

رقعی  68 صفحه    تک رنگ  

 چی کارلی
مترجم: آندرانیک خچومیان  

رقعی  144 صفحه    تک رنگ  

  آماده و ماغ ماه  
نویسنده: حمید آباذری

 رقعی         صفحه        تک رنگ  

  آماده و ماغ ماه  
نویسنده: حمید آباذری

 رقعی         صفحه        تک رنگ  

 راه شیطان
مترجم: پارسا مهین پور

     رقعی   168  صفحه    تک رنگ  

بچه  معملولی2
زیر چاپ

ان
وان

وج
ن

ان
رم

چاپ اول

چاپ اول

 بچه معمولی 2
مترجمان: مرضیه نژاد شیر، زهرا کابلی

     رقعی   168  صفحه    تک رنگ  

 بچه معمولی 1
مترجمان: مرضیه نژاد شیر، زهرا کابلی

     رقعی   168  صفحه    تک رنگ  

چاپ اول

کپشت پرنده 98 برنده جایزه ال

چاپ اول

زیر چاپ

چاپ اول

چاپ اول
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ان
رم

ان
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 اداره ی پست
رقعی   326صفحه   تک رنگ  

 باغ
رقعی   328 صفحه   تک رنگ  

 باغ وحش
 رقعی   256صفحه   تک رنگ  

 ماجراهای پادلبای
رقعی   304صفحه   تک رنگ  

 سیرک
رقعی   380صفحه   تک رنگ  

 کاروان
رقعی   304صفحه   تک رنگ  

 قناری سبز
رقعی   344صفحه  تک رنگ  

 در ماه
رقعی   240صفحه   تک رنگ  

 بازگشت از ماه
رقعی   248صفحه   تک رنگ  

 دریاچه ی سّری
رقعی   504صفحه   تک رنگ  

 دوستان
رقعی   152 صفحه   تک رنگ  

 سفر
  رقعی  376 صفحه تک رنگ  

برگزیده ی  دومین جشنواره کتاب برتر

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

نویسنده: هیوالفتیگ

مترجم: محمد قصاع

 جادوگرها
مترجم: مهناز داودی

پالتویی   150صفحه   تک رنگ  

  چارلی و کارخانه شکالت سازی
مترجم: مهناز داودی

پالتویی   132 صفحه    تک رنگ  

  چارلی آسانسور شیشه ای
مترجم: مهناز داودی

پالتویی   120صفحه     تک رنگ  

 مسلسل چی ها
مترجم: بیژن آرقند

پالتویی   192 صفحه   تک رنگ  

 آن  سوی جنگل خیزران
مترجم: مجید عمیق

پالتویی   150 صفحه   تک رنگ  

 مثل یک بازی 1
نویسنده: حسن احمدی

پالتویی   204 صفحه    تک رنگ  
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ان
رم

مترجم: پانته آ خوشنویس
رقعی تک جلدی شومیز 

مجموعه جلد سخت 832 صفحه  

 به سوی اعماق
رقعی  160 صفحه     تک رنگ  

  المپیک روباتی
رقعی   144 صفحه     تک رنگ  

 هتل فضایی
رقعی    144 صفحه     تک رنگ   

  مسابقه ی ݣݣݣݣموشکی
رقعی   128 صفحه    تک رنگ  

 سفر به بام دنیا
رقعی  128 صفحه    تک رنگ  

 پسر نامرئی
رقعی  128 صفحه    تک رنگ  

سفر به بام دنیاپسر نامرئی

 مردم ژله ای شاه روباتی  یخبندان بزرگ 

مترجم : محمد قصاع
رقعی تک جلدی شومیز  56 صفحه
مجموعه جلد سخت 348 صفحه 

 شست و شوی مغزی بیگانه آتشفشان لجنی نژاد کوچک شونده

ان
وان

وج
ن



61 دختران قهرمان
مترجم :سعیدا زندیان

رقعی تک جلدی شومیز 
مجموعه جلد سخت 420 صفحه  

 جدال قهرمان
رقعی   40 صفحه   تک رنگ  

 فرار از شیطان
رقعی   40 صفحه   تک رنگ  

 حمله ی شورشیان
رقعی   40 صفحه   تک رنگ  

 عملیات نجات
رقعی   48 صفحه   تک رنگ  

 نبرد آتش
رقعی   48 صفحه   تک رنگ  

مترجم : رضوانه سیدعلی
رقعی   تک جلدی   شومیز 

مجموعه  جلد سخت  256صفحه 

پسران قهرمان
  مرغ های آدریانا

رقعی   148صفحه   تک رنگ  

دخرتان قهرمان      1

 عهد و پیمان راشل
رقعی   144 صفحه   تک رنگ  

دخرتان قهرمان    3

 ساوانا
رقعی   128صفحه   تک رنگ  

دخرتان قهرمان      2

 برده های فراری
رقعی   40 صفحه   تک رنگ  

 گذر زمین
مترجم: محمد قصاع

رقعی   176 صفحه   تک رنگ  

 گربه ملوس زمان
مترجم: محمد قصاع

رقعی   188 صفحه   تک رنگ  

18000 تومان

با بروز فاجعه زیست محیطی و خطر جنگ هسته ای، 

گروهی از مردم تصمیم می گیرند برای ادامه ی 

حیات به یک رشته تونل زیرزمینی پناه ببرند. 

پنجاه سال بعد، نوجوانی به نام هکتور از 

تونل فرار می کند و با دیانا آشنا می شود. 

که هکتور  مدتی از این آشنایی نمی گذرد 

مجبور می شود دوباره به دنیای زیرزمین 

برگردد، اما بازگشت به آن جامعه ی 

استبدادی چندان هم بی مخاطره نیست.

درباره ی نویسنده

کارولینمکدونالد )1948-1997(، نویسنده ی نیوزلندی، 

که  در رمان هایش اغلب به شخصیت های نوجوانی می پردازد 

به سبب مشکالت جسمی یا روحی از جامعه جدا افتاده و محکوم 

به تنهایی هستند. برخی دیگر از آثار او عبارت اند از: عمارت عنکبوت، 
شاهد عینی، صدای میراندا.

 دریاچه آخر دنیا
مترجم: پروین جلوه نژاد

رقعی   228صفحه   تک رنگ  

 یک سفر رویایی
نویسنده: حسن احمدی

رقعی   160صفحه   تک رنگ  

ان
رم

ان
وان
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 کلئوپاترا، دختر نیل
مترجم: مهناز عسگری

وزیری   176 صفحه    تک رنگ  

 لبخند ژوزفین
مترجم: گیتی دیهیم

وزیری   120صفحه    تک رنگ  

 من برده هستم
مترجم: منا فخیم

وزیری   208 صفحه    تک رنگ  

 ماری آنتوانت
مترجم: سحر وفایی

   وزیری  176 صفحه    تک رنگ  

 جنگ صد ساله
مترجم: منا فخیم

   وزیری  144 صفحه    تک رنگ  

 کمک به  تایتانیک
مترجم: ابوالقاسم کیخائی

   وزیری  136 صفحه    تک رنگ  

 در جریان انقالب فرانسه
مترجم: شیدا الجوردی

   وزیری  136 صفحه    تک رنگ  

 کاترین شاهزاده ی روسیه
مترجم: مهناز عسگری 

   وزیری  204 صفحه    تک رنگ  

  مرد سبز شش هزار ساله
نویسنده: فریبا کلهر

رقعی   180صفحه   تک رنگ  

 چارلی وکارخانه شکالت سازی
مترجم: مهناز داودی

رقعی   192 صفحه   تک رنگ  

 چارلی و آسانسور شیشه ای
مترجم: مهناز داودی

رقعی   172 صفحه   تک رنگ  

 شاهاز بزجادویی
نویسنده: محمدرضا یوسفی

رقعی   272 صفحه   تک رنگ  

 تنها در خانه  1
مترجم: مهناز داودی

رقعی   116صفحه  تک رنگ  

 محافظان کهکشان
مترجم: محمد قصاع

رقعی   296 صفحه   تک رنگ  

 عزیزم من موجب آب رفتن بچه ها شدم
مترجم: مهناز داودی

رقعی   84 صفحه   تک رنگ  

 آن سوی جنگل خیزران
مترجم: مجید عمیق

رقعی   172 صفحه   تک رنگ  

 پایان شب سیه
نویسنده: جعفر ابراهیمی »شاهد«

رقعی   248 صفحه   تک رنگ  
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 یک درخت و 
چهارده میوه
تألیف:فریبا کلهر 

تصویرگر: رفعت بدری
وزیری   64صفحه   تک رنگ 

 دو فرشته، 
دو برادر

تألیف: فریبا کلهر
تصویرگر: عطیه مرکزی

وزیری   40صفحه   4  رنگ  

 آهو جان
تألیف:  محمد حمزه زاده
تصویرگر: فاطمه رادپور

وزیری   32صفحه   4  رنگ  

 یک آسمان سالم
تألیف: افسانه شعبان نژاد

تصویرگر: پژمان رحیمی زاده
وزیری   144صفحه   تک رنگ  

 آسمان دوم
تألیف: جعفر ابراهیمی» شاهد«
تصویرگر: پژمان رحیمی زاده

وزیری   148صفحه   تک رنگ  

 به دنبال گل نرگس
تألیف: ناصر پیرجلیلی

     رقعی 106صفحه   تک رنگ  

 قرآن
خط: عثمان طه

ترجمه صفحه مقابل
وزیری   366 صفحه   2 رنگ

 قرآن با شرح آیات منتخب
محقق: محمد فقیهی رضایی

وزیری 1224 صفحه 3 رنگ

  نان و نمک
تألیف: غالمرضا حیدری 

رحلی  852 صفحه  تک رنگ
 

  مفاتیح الجنان
تصحیح وترجمه: حسین استاد ولی
وزیری 1024 صفحه تک رنگ
جلد سخت

  ادبستان قرآن
تألیف: مسعود وکیل

وزیری  152صفحه  2 رنگ

 همراه نهج البالغه
تألیف: غالمرضا حیدری

وزیری  124صفحه  تک رنگ

آموزه های آسمانی

برگزیده ی  کتاب سال والیت 79

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  جزء سی قرآن کریم
مترجم: مصطفی رحماندوست

وزیری 116 صفحه 2 رنگ

  جزء اول قرآن کریم
مترجم: مصطفی رحماندوست

وزیری 92 صفحه 2 رنگ

برگزیده ی جشنواره ی رشد 83

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

  قصه های کربال
تألیف: مجیدمالمحمدی
تصویرگر: حمیدرضابیدقی
وزیری  96 صفحه  4 رنگ 

جلد سخت
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 کاش خوابت دروغ بود
نویسنده: حبیب یوسف زاده
ݢقعی   132 صفحه   ݣݣݣݣݣ تک رنگ   ݢرݢ ݢ ݢ

 پاهای بی قرار من
نویسنده: جلیل امجدی

ݢقعی   160 صفحه   ݣݣݣݣݣ تک رنگ   ݢرݢ ݢ ݢ

 کوچه روحی
نویسنده: ابراهیم حسن بیگی
ݢقعی   80 صفحه   ݣݣݣݣݣ تک رنگ   ݢرݢ ݢ ݢ

 تنهاتر از کویر
نویسنده: حبیب یوسف زاده
ݢقعی   116 صفحه   ݣݣݣݣݣ تک رنگ   ݢرݢ ݢ ݢ

 سروقامتان 2 
نویسنده: جلیل امجدی

ݢقعی   272 صفحه   ݣݣݣݣݣ تک رنگ   ݢرݢ ݢ ݢ

 سروقامتان 1
نویسنده: جلیل امجدی

ݢقعی   328 صفحه   ݣݣݣݣݣ تک رنگ   ݢرݢ ݢ ݢ

 آخرین رویای یوسف
نویسنده: محمد علی قربانی
ݢقعی   112 صفحه   ݣݣݣݣݣ تک رنگ   ݢرݢ ݢ ݢ

  ریشه در اعماق
نویسنده: ابراهیم حسن بیگی
ݢوزیری   148 صفحه   ݣݣݣݣݣ تک رنگ  

خاطرات 
جانبازان 
سرافراز 

ناجا

جلیل اجمدی تهران / خیابان12 فروردین
 خیابان شهـــدای ژاندارمری

1 3 1 4 5 -5 6 صندوق پستی: 8
6 6 4 9 ٠ 8 7 9 -  8 ٠ تلفن:   شماره ی 1٠4

6641819٠ نمابر:  

 37000 تومان

شــهدای مــا، چــراغ و راهنمــای راهــی هســتند کــه نســل های 
پــس از آنــان بــه بیراهه نرونــد و جانبــازان ما، یادگارانــی از دوران 
پایــداری و اســتقامت، تــا آن روزهــای ایثــار و از خــود گذشــتگی 

ــاد نبریم. را از ی
همســران جانبــازان عزیــز بــه مثابــه کســانی هســتند کــه برای 
خــود زندگــی نمی کننــد، بلکــه آنــان ســختی و رنج های ناشــی 
از صدمــات همسرانشــان را بــه تنهایــی بــه دوش می کشــند و... 
کتابــی کــه پیــش روی شماســت روایــت روزهــای بــی منتهای 
پرســتاری، و تحمــل رنــج جســمی و روحــی همســران گرامــی 

ــت. جانبازان اس

خاطرات جانبازان سرافراز ناجا

یادنامــه یــازده جانبــاز قطــع نخاعــی و روشــندل

جلیل امجدی

کارشان و همسران فدا

 مجموعه سروقامتان  
نویسنده: جلیل امجدی

ݢقعی   600 صفحه   ݣݣݣݣݣ تک رنگ   ݢرݢ ݢ ݢ

دفاع مقدس
جوانان

آموزش ریاضی نوجوان و جوان

 کارآفرینی یک دقیقه  ای
نویسندگان: دکتر محمود 

احمدپور، محمد عزیزی
ݢقعی   ݣݣݣݣݣݣ۱۵۶صفحه  ݣݣݣݣݣ تک رنگ   ݢرݢ ݢ ݢ

 کسب و کار اینترنتی
نویسندگان: ݣݣݣدکتر محموداحمدپور،  

مهندݣݣس اشکان فرخ حیاتی
ݢی ݣݣݣݣ  264صفحه  ݣݣݣݣݣݣݣݣ  تک رنگ   وزیرݢ

ݢبراݣݣی معلمان  اینترنت ݢ
مترجم: امیر صالحی طالقانی

وزیری  ݣݣ۴۲۸صفحه ݣݣݣ تک رنگ  

 کارآفرینی 
نویسندگان: دکتر محمود 

احمدپور، محمد عزیزی
ݢوزیری   164صفحه  ݣݣݣݣݣ تک رنگ  

 کسب و کار خانگی
مترجم:  ݣݣݣدکتر محموداحمدپور، 

رقعی   644صفحه ݣݣݣ   تک رنگ  

کارآفرینی

 معماهای ݣݣݣݣممتاز ریاضی
مترجم: غالمرضا یاسی پور

رقعی   120صفحه   تک رنگ  

 مردی که می شمرد
مترجم: علی رضا توکلی

رقعی   216صفحه   تک رنگ  

 کاوش های منطقی
مترجم: غالمرضا یاسی پور

رقعی   128صفحه   تک رنگ  

 مغالطه های ریاضی
مترجم: غالمرضا یاسی پور

رقعی   104 صفحه   تک رنگ  

 99 مسأله ریاضی
تألیف: پرویز شهریاری

رقعی   128صفحه   تک رنگ  

 پرورش مهارت های منطقی
مترجم:یاسی پور، توکلی صابری

رقعی   260 صفحه   تک رنگ  

نویسنده: مارک شوئن فیلد - ژانت روزن بالیت - بورلی پست - ساندرا ایدز 
ترجمه ی: غالمرضا یاسی پور - علی رضا توکلی

پرورش 

مهارت های منطقی 
با استفاده از مسائل و بازی های منطقی

 کار اصلی منطق و ریاضیات، بیش از آن که 
آموزش باشد، آموزش اندیشیدن است. دانش  آموز باید 

به جای این که راه حل مسئله ها، یعنی اندیشه ها را حفظ
کند، اندیشیدن بیاموزد. 

 چهار بخش بازی های منطقی، ماجراجویی های منطقی، 
کاوش های منطقی و کشف های منطقی این کتاب، وظیفه ی آموختن 

اندیشیدن را به عهده گرفته اند. 
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تهران / خيابان 12 فروردين
خيابان شـهـداى ژانـدارمرى

شماره ݣݣى104                        تلفن: 0 8   - 9 7 8 0 9 4 6 6 
ݢق پستى:13145-568 سامانه پيام رسان 66465201 صندوݢ

16000  تومان

برگزیده ی 
کتاب نامه 

رشد

برگزیده ی  شورای کتاب کودک

 رایانه و تعلیم و تربیت
مترجم:  ݣݣݣدکتر محمد عطاران، 

رقعی   198صفحه ݣݣݣ   تک رنگ  
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خرید پستی
برای خرید پستی کتاب می توانید مبلغ پشت جلد کتاب را

به شماره حساب ۰۱۰۱۶۶۵۷۶۵۰۰۳ نزد بانک صادرات )سپهر(
به  نام عبدالعظیم فریدون واریز کنید. سپس قبض بانکی را 

همراه با فهرست کتاب های درخواستی، و نشانی خودتان به 
نشانی دفتر مرکزی محراب قلم پست، یا به شماره ی 

۶۶۴۱۸۱۹۰ )۰۲۱( فکس کنید.

تهران، خیابان انقالب، خیابان ۱۲ فروردین،
خیابان شهدای ژاندارمری، شماره ی ۱۰۴

صندوق پستی ۱۳۱۴۵-۵۶۸
تلفن ۶۶۴۹۰۸۷۹-۸۰ )۰۲۱(

فکس ۶۶۴۱۸۱۹۰ )۰۲۱(

میدان ونک، خیابان مالصدار، خیابان پردیس، شماره ی ۲۱
شهر کتاب ونک

تلفن ۸۸۷۹۷۲۷۴-۵ )۰۲۱(
فکس ۸۸۸۷۸۱۲۶ )۰۲۱(

آخرین رویدادهای محراب قلم و کتاب های مهتاب را 
در شبکه های اجتماعی ما دنبال کنید. mehrabeGhalamبا ما در ارتباط باشید mehrab-e-ghalam.irmehrabeghalampub

دفتر و فروشگاه مرکزی

فروشگاه شماره ی ۲


