
 1399 کتاب سال جایزه اطالعات مربوط به نامزدهای
 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

گروه 

 سنی
 ناشر نوع کتاب فصل

نام پدید آوردنده/ 

 مترجم
 ردیف نام کتاب

 1 اژدها شاهزاده /کالت دژ راز شاملو آتسا نمایش نوجوان نامهنمایش بهار نوجوان

 لوسی استرینچ هوپا نوجوان داستان بهار نوجوان

 ندا منعم

 2 تانهزاردس جنگل راز

 3 زاغی آریانفر محمدرضا مهر سوره داستان نوجوان بهار نوجوان

 4 جواب حاضر بوقلمون حسینی محمدحسن قلم محراب داستان کودک بهار کودک

 5 پرپری لباس پورهاشم مریم سروش کودک شعر بهار کودک

 6 بزرگ هویج کوچک، هویج حسینفدایی حسین سروش کودک نامهنمایش بهار کودک

 7 لیوان و کاله و چتر نژادشعبان افسانه تولوپه شعر کودک بهار ودکک

 8 شده گم کوچولو فوت حسینی محمدحسن قلم محراب داستان کودک بهار کودک

 9 هاموریانه خوریچوب کارگاه حسینی محمدحسن قلم محراب داستان کودک بهار کودک

 10 شنبه زرگب شکار کرمی شهرام سروش کودک نامهنمایش بهار کودک

 کودکان فکری پرورش کانون داستان کودک بهار کودک

 نوجوانان و

 کلیری مک ویلیام

 صاعلی شهناز

 11 گرگ یقصه

 12 خوبی فکر چه محمدی نرجس طوطی( هایکتاب) فاطمی داستان کودک بهار کودک

 13 آش دیگ تو نرو نخودی نژادشعبان افسانه تو لوپه شعر کودک بهار کودک

 کودکان فکری پرورش کانون داستان کودک بهار کودک

 نوجوانان و

 14 کن نقاشی آدم یک کلهر فریبا

 15 قلمکارآش شله اسماعیل امینی فلک چرخ نوجوان شعر تابستان نوجوان

 16 بند بند آواز حسینی محمدحسن مدرسه نوجوان شعر تابستان نوجوان

 کرد؟ فوش و فیش که بود کی کشاورز ناصر نشربه کودک شعر تابستان کودک

 کرد خاموش اونو مامان

17 

فکری کودکان  پرورش کانون کودک شعر تابستان کودک

 و نوجوانان

 18 داده تکیه ابرها به بادبادکم پورهاشم مریم

 یناس آنا (طوطی هایکتاب) فاطمی کودک داستان تابستان کودک

 سحر ترهنده

 19 هارنگ هیوالی

 20 خُوآرگَر پَتَش آرین آرمان افق نوجوان نداستا تابستان نوجوان

 21 فردوسی عبداللهیان حمید میچکا نوجوان داستان تابستان نوجوان

 اللنمک برایان هوپا نوجوان داستان تابستان نوجوان

 زادهمحمدصالح نورانی

 22 باروت ساحران /خون پیمان

 23 زرتاج مرغ ورزی کاتارینا قدیانی داستان نوجوان تابستان نوجوان

 24 اژدها عروس ورزی کاتارینا قدیانی داستان نوجوان تابستان نوجوان

 25 هاشاه سایه ورزی کاتارینا قدیانی داستان نوجوان تابستان نوجوان

 26 راز سیمرغ ورزی کاتارینا قدیانی داستان نوجوان تابستان نوجوان

 27 هازنده و هامرده سرزمین ایبد طاهره قلم شهر داستان کودک تابستان کودک



گروه 

 سنی
 ناشر نوع کتاب فصل

نام پدید آوردنده/ 

 مترجم
 ردیف نام کتاب

 28 تخت کوه مهربان هایگرگ رجایی محمدسرور )پرنده آبی( علمی فرهنگی داستان کودک تابستان کودک

 29 کجا؟ کجا، زنبوره پریرخ زهره توت نشر داستان کودک تابستان کودک

 30 عروسکا اومده عید حسنی خاتون به نشر شعر کودک تابستان کودک

 جانسون پیت هوپا نوجوان استاند تابستان نوجوان

 چاوشی فریبا

 31 دهیم؟ نجات را خود پدر چگونه

 32 خدای چین و ماچین یامیخ الیل نشربه شعر کودک پاییز کودک

 33 از کار خدا ایگوشه زادهیموسو دهیسع نشربه شعر کودک پاییز کودک

 34 پنهان ی پروانه یمردان یمهد ایگو شعر نوجوان پاییز نوجوان

را به باد خواهد  راهنشیدرخت پ انیموسو هیانس ایگو شعر نوجوان پاییز نوجوان

 داد

35 

 36  مترسک جهان نیدورتر یشانه یتوالئ نیحس ایگو شعر نوجوان پاییز نوجوان

 37 دیآیپنجره م یصدا یادمر یمهد ایگو شعر نوجوان پاییز نوجوان

 38 شبه صرف خار یدر عروس نایلا مژگان کلهر افق داستان کودک پاییز کودک

 یهابادکنک فروش و ژنرال یبارل اکبریدعلیس دیدنویس (یپرنده آب) یفرهنگ یعلم داستان کودک پاییز کودک

 کوتوله

39 

 40 کوچک قیحوض کوچک، قا یاحمدرضا احمد (یپرنده آب)یفرهنگ یعلم داستان کودک پاییز کودک

 41 تاب شب نَتاب شب یزهرا شاه (یپرنده آب) یفرهنگ یعلم داستان کودک پاییز کودک

 42 یقون نایقار یزهرا موسو (یپرنده آب) یفرهنگ یعلم داستان کودک پاییز کودک

 43 ییعکس دوتا کی یهدا حداد (یپرنده آب) یفرهنگ یعلم داستان کودک پاییز کودک

 44 جاست نیققنوس هم یفاطمه سرمشق شیدایپ داستان نوجوان پاییز نوجوان

 کیدوتا بچه چلمن در  یماجراها وندز خواجهاسولم (یپرنده آب) یفرهنگ یعلم داستان نوجوان پاییز نوجوان

 یمعمول یلیتابستان خ

45 

 ریدل کریس هوپا داستان کودک زمستان کودک

 جعفری ریحانه

 46 شده گم مانروی آقای و اتولین

 یستاره پنج هتل در الینا کلهر مژگان فندق( هایکتاب) افق کودک داستان زمستان کودک

 خانگی حیوانات

47 

 48 ارس هاینشانبی محسن هجری مهرک() مهر سوره نوجوان داستان زمستان نوجوان

 موری کریستوف هوپا داستان کودک زمستان کودک

 امرآبادی مهسا

 1 دردسر پُر تعطیالت

  سلطنتی یخانواده

49 

 آلموند دیوید هوپا وانداستان نوج زمستان نوجوان

 فاضلیملک شیرین

 50 جزیره

 مردگان دروازه /عمودی قبرستان آبادیشاه حمیدرضا افق داستان نوجوان زمستان نوجوان

1 

51 

 52 2 مردگان دروازه /خندق شب آبادیشاه حمیدرضا افق نوجوان داستان زمستان نوجوان

 53 3 مردگان دروازه /تاریکی چاه آبادیهشا حمیدرضا افق داستان نوجوان زمستان نوجوان

 همیلتون آلوین هوپا نوجوان داستان زمستان نوجوان

 شانکی حامد

 هاشن یاغی /تخت و تاج به خائن

2 

54 



گروه 

 سنی
 ناشر نوع کتاب فصل

نام پدید آوردنده/ 

 مترجم
 ردیف نام کتاب

 نیما /درس از فراری خزندگان صالحی آتوسا  افق داستان کودک زمستان کودک

 4 نابغه

55 

 افمنه ماری هوپا داستان نوجوان زمستان نوجوان

 زادهتقی ساجده

 56 2 استراواگانزا /هاستاره شهر

 گِفارت دونا هوپا داستان نوجوان زمستان نوجوان

 کردکریمی خاطره

 57 توالت دستمال با مرگ

 58 خانم سالم گفتم سیب به کشاورز ناصر نشربه شعر کودک زمستان کودک

 59 آب و اکخ با شو دوست کشاورز ناصر نشربه شعر کودک زمستان کودک

 کودکان فکری پرورش کانون شعر کودک زمستان کودک

 نوجوانان و

 60 کیه؟ دوماد کیه؟ عروس فرهادی پیوند

 61 آمدی دیر که هم باز یونسیسپاهی عباسعلی گویا شعر نوجوان زمستان نوجوان

 62 آمد کوه پشت از نرم نرم شب، میرزاده سیداحمد گویا شعر نوجوان زمستان نوجوان

 کودکان فکری پرورش کانون شعر نوجوان زمستان نوجوان

 نوجوانان و

 63 احمدی احمدرضا اشعار گزیده احمد رضا احمدی

 کودکان فکری پرورش کانون شعر نوجوان زمستان نوجوان

 نوجوانان و

  اشعار گزیده لنگرودی شمس محمد

 لنگرودیشمس محمد

64 

 کودکان فکری پرورش کانون شعر نوجوان زمستان نوجوان

 نوجوانان و

 65 بهمی محمدعلی اشعار گزیده بهمی محمدعلی

 66 توام رود ماهی پوروهاب محمود گویا شعر نوجوان زمستان نوجوان

 

 

 

 عنوان 66
یافته به دور های راهکل کتاب

 داوری

 ناتعداد ناشر ناشر 19

 شعر کودک عنوان11

 شعر نوجوان عنوان 12

 داستان کودک عنوان 20

 داستان نوجوان عنوان 20

 کودک نامهنمایش عنوان 2

 نوجوان نامهنمایش عنوان 1

 تعداد نویسندگان نفر 35

 تعداد شاعران نفر 19

علمی  سوره مهر/ /افق /هوپا نشر/به /کودکان و نوجوانان یکانون پرورش فکر /ایگو

 رسه/مد فاطمی/ میچکا/ /یانیقد /شهر قلم پیدایش/ نشر توت/ فرهنگی/

 شهر قلم فلک/ چرخ لوپه تو/ سروش/ قلم/محراب 

 ن شرکت کنندهاناشر

 


