
 بسته ی هجدهم الک پشت پرنده: روز جهانی نوجوان

 های ادبیات نوجوان در شش سال اخیربهترین کتاب 

 

 

 

 اختراع هوگوکابره

 نویسنده و تصویرگر: برایان سلزنیک

 مترجم: رضی هیرمندی

 ناشر: افق

 صفحه ۵۸۴

 تومان 29۵00

 ی روایتکاربرد: تقویت درک بصری، آشنایی با شکل تازه



 

 بزنم لبخند نخواهید من از

 دیگر هایبدبختی و مادرم ازدواج

 نویسنده: باربارا پارک

 مترجم: نازنین دیهیمی

 ناشر: ماهی

 تومان 6۵00هر جلد 

 کاربرد: کنار آمدن با جدایی والدین

 

 



 

 فردمنحصربه ایوان

 نویسنده: کاترین اپلگیت

 مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی

 ناشر: افق

 صفحه 2۴۸

 تومان 10000

 کاربرد: حفظ محیط زیست، حفاظت از حیوانات



 

 

 و عاشق شبم اسم من میناست

 نویسنده: دیوید آلموند

 مترجم: مریم رفیعی

 بانناشر: ایران

 صفحه 372

 تومان 13000

 والدهای منزوی و تککاربرد: کمک به نوجوان



 

 ی(جلد 3 مجموعه)اشوزدنگهه

 نیآر آرمان: سندهینو

 ینیحس هیحاج: راستاریو

 موج: ناشر

 صفحه 7۴۴

 تومان 36000: دوره متیق

 لیتخ پرورش ران،یا خیتار و ریاساط با ییآشنا: کاربرد



 

 شودمی واگذار وبالگ این

 زادهحسن فرهاد: نویسنده

 فانی آزاده: ویراستار

 افق: ناشر

 صفحه 1۴2

 تومان 9۵00

 کاربرد: ترویج صلح، آشنایی با فرهنگ مردم جنوب کشور



 

 آبشار یخ

 نویسنده: متیو جی. کربی

 خانیمترجم: محبوبه نجف

 ویراستار: مژگان کلهر

 صفحه 3۸۴

 تومان 17۵00

 نفس و خودباوریها، تقویت اعتمادبهکاربرد: آشنایی با اسطوره

 



 

 آخر بازی

 نویسنده: نسترن فتحی

 ناشر: انتشارات چکه و شهرقلم 

 صفحه 20۸

 تومان ۵000

 لذت و سرگرمی کاربرد: پرورش تخیل،



 

  آخرین کتاب جهان

  رودهن فیلبریکنویسنده: 

  سمیه کرمیمترجم: 

 سرای تندیسکتابناشر: 

 صفحه 200

 تومان ۵000

 دوستیکاربرد: توجه به محیط زیست، برانگیختن حس نوع

 



 

 یخی هایغول و آد

 گیمن نیلنویسنده: 

 فربد مترجم: فرزاد

 ناشر: پریان

 صفحه ۸۸

 تومان ۵000

 های اسکاندیناویکاربرد: آشنایی با اسطوره



 

 کوچک آرزوهای

 هِس کارِن: نویسنده

 پورعلی پروین: مترجم

 قطره نشر: ناشر

 صفحه 116

 تومان 3000

 های آخر دبستان، نوجوانگروه سنی: کودکان سال

 ویژهخانوادگی، توجه به کودکان با نیازهای  روابط بهبود دشوار، هایموقعیت درک: کاربرد

 



 

 هاآسفالتی

 نویسنده: تاد استراسر

 مترجم: ناصر زاهدی

 ناشر: افق

 صفحه 192

 تومان 11000

 خانمانسرپرست و بیکاربرد: آشنایی با شرایط کودکان کار، بی



 

 های سایهناهید، ملکهآ

 الدین اکرمینویسنده: جمال

 تصویرگر: فرهاد جمشیدی

 ویراستار: پژمان واسعی

 قلمناشر: محراب 

 صفحه 192

 تومان 12000

 کاربرد: آشنایی با تاریخ پیش از اسالم در ایران، آشنایی با رمان تاریخی

 

 



 

 آنتوان وشازده کوچولو

 نویسنده و تصویرگر: بیمبا لندمن

 مترجم: مریم رفیعی 

  بان ناشر: ایران

 صفحه ۴0

 تومان 10000

 خلق شازده کوچولوکاربرد: آشنایی با زندگی آنتوان دوسنت اگزوپری و 

 

 

 

 



 

 اقیانوس انتهای جاده

 نویسنده: نیل گیمن

 مترجم: فرزاد فربد

 ناشر: پریان

 صفحه 260

 تومان 20000

 گروه سنی: نوجوان

 خوانکاربرد: ارتقای ذوق ادبی نوجوانان کتاب

 

 



 

 

 (ی پتولمیطلسم سمرقند، چشم گولم، دروازهبارتیمیوس )ی مجموعه

 استرودنویسنده: جاناتان 

 مترجم: محمد قصاع

 ناشر: افق

 کاربرد: پرورش تخیل، سرگرمی



 

 با همه چی

 استاین سیلور نویسنده: شل

 مترجمان: رضی هیرمندی، مهوش پارسی نژاد

 صفحه 20۸

 تومان 11000

 گسترش خالقیت، دیدن دنیا به شکل دیگر، جذب نوجوانان به مطالعه کاربرد:

 



 

 بیرون ذهن من

 ام دریپرنویسنده: شارون 

 مترجم: آنیتا یار محمدی

 ویراستار: مژگان کلهر

 ناشر: پیدایش

 صفحه 396

 تومان 3۵000

 های ظاهریافزایش اعتماد به نفس و توانمندی کودکان با نیازهای ویژه، پذیرش تفاوتکاربرد: 

 



 

 های بنفشپاستیل

 کاترین اپلگیت نویسنده: 

 اهیتا حضرتیآن مترجم: 

 پرتقال ناشر:

  صفحه 2۵6

 تومان 20000

 : کنار آمدن با شرایط بحرانی و مشکالت خانوادگی، توانمندسازی کودکاندبرکار

 



 

 پاداش شاهزاده

 نویسنده: فرناندو سورنتینو

 مترجم: رضا اسکندری

 ناشر: هوپا

 صفحه 10۵

 تومان 9000

 کاربرد: لذت و سرگرمی، تفکر در مورد مفاهیم اخالقی

 



 

 بر بنیادهای هستی( مردی از تبار اژدها، ،حماسه؛ سرآغاز ی پتش خوارگر)مجموعه

 نویسنده: آرمان آرین

 ناشر: افق 

 ها و تاریخکاربرد: آشنایی با اسطوره

 



 

 پدر اسالگ

 نویسنده: دیوید آلموند

 تصویرگر: دیو مک کین

 مترجم: نسرین وکیلی

 آفرینگان ناشر:

 صفحه 6۴

 تومان ۸000

 پذیرفتن مرگ نزدیکانکاربرد: 



 

 پسری با پیژامه راه راه

 نویسنده: جان بوین

 مترجم: پروانه فتاحی

 ویراستار: علی حسن آبادی

 ناشر: هیرمند

 صفحه 193

 تومان 1۵۵00

 کاربرد: ترویج صلح



 

 

 پسرخاله وودرو

 روت وایتنویسنده: 

 خانیمترجم: محبوبه نجف

 ویراستار: ناکتا رودگری

 ناشر: افق

 صفحه   2۴۸

 تومان 1۸000

 های زندگی، شناخت هویتلذّت و سرگرمی، آموزش مهارت: کاربرد

 

 



 

 

 جدید پلیس

 تامپسون کیت :نویسنده 

 انتظاریان شهال: مترجم

 جوزدانی عذرا: ویراستار

 ناشر: چکه

 صفحه 300

 تومان 12000

 مدرن دنیای و هاافسانه و هااسطوره تلفیق و باورها: کاربرد

 



 

 یرودها اه،یآب س ت،یواقع روسیبدون جنگ، و یایمرگ، فار شهر گمشده، دنتاجر )پندراگونی مجموعه

 زدا(

 لیه. مکی. جی: دسندهینو

 هیاسالم دای: ومترجم

 سی: تندناشر

 ی: لذت و سرگرمکاربرد

 

 



 پم؛ بهترین اتفاق زندگی

 ای دومین دوره(ی نشان نقرهشود )برنده جادوگر نداشت دوست که دختری ورت؛

 

 ماری دپلوشننویسنده: 

 مترجم: الهه هاشمی

 ناشر: آفرینگان

 های آخر دبستان، نوجوانانگروه سنی: کودکان سال

 های مختلف روایتکاربرد: بهبود رابطه با والدین، لذت و سرگرمی، آشنایی با شکل

 

 

 



 

 تابستان زاغچه

 دیوید آلموندنویسنده: 

 شهال انتظاریان :ترجمه

 ناشر: نشر قطره

 صفحه 2۵۸

 تومان 6۵00

 کاربرد: ترویج صلح، مبارزه با خشونت و جنگ

 



 

 هامرغتخم

 اسپینلی نویسنده: جری

 اشرفی فریده: مترجم

 بانایران ناشر:

  صفحه 22۴

 تومان 11000

 والد، کنارآمدن با مرگ والدینهای تککاربرد: کمک به بچه

 



 

 مثل جادو ج

 منیگ لی: نسندهینو

 نیستیکر ی: تدرگریتصو

 : فرزاد فربدمترجم

 : کتاب پنجرهناشر

 صفحه 1۸2

 تومان 7000

 ی: لذت و سرگرمکاربرد



 

 جادوگرانی که خودشان را جادو کردند

 نویسنده: میشائیل انده

 الدینی، علی عبداللهیمترجمان: زهرا معین

 ناشر: نشر قطره

 صفحه 223

 تومان 7۵00

 کاربرد: توجه به حفظ محیط زیست

 



 

 جادوی میخک

 نویسنده: آن فاین

 مترجم: هدی لزگی

 های بنفشه()کتابناشر: قدیانی

 صفحه 16۸

 تومان 9000

 ت دختران نوجواناآشنایی بیشتر با خصوصی، یابیدوست کمک درکاربرد: 

 



 

 جلسومینو در سرزمین دروغگوها 

 نویسنده: جانی روداری 

 مترجم: آندرانیک خچومیان 

 ناشر: افراز 

 صفحه  1۵2

 تومان  7۵00

 های راستگویی کاربرد: افزایش تخیل، آشنایی با دردسرها و موهبت

 



 

 خطای ستارگان بخت ما 

 نویسنده: جان گرین

 مترجمان: میالد بابانژاد، الهه مرادی

 ویراستار: مژگان کلهر

 ناشر: پیدایش

 صفحه ۴12

 تومان 2۸000

 افراد بیمارکاربرد: یادآوری اهمیت عشق و امید، کمک به نزدیکان 

 



 

 بافخیال

 رایان مونوز پم: یسندهنو

  یعبد ریحانهمترجم: 

  ی: آتوسا صالحیراستارو

 خرد(  یناشر: ماهک )منظومه

 صفحه 2۴2

 تومان 10۵00

 پابلو نرودا یبا زندگ ییو آشنا کودکان هایقابلیت و هاتوانایی به امیدواری افزایش: کاربرد

 



 

 در انتظار یک زندگی طبیعی

 نویسنده: لسلی کانر

 مترجم: فرح بهبهانی

 ویراستار: مژگان کلهر

 ناشر: افق

 صفحه 2۴۸

 تومان 11000

 ی بلوغکاربرد: کمک به دختران نوجوان برای حل مشکالت دوره



 

 دردسرساز

 میکائلسن بن نویسنده: 

 پور علی مترجم: پروین

 (چشمه نشر) ونوشه ناشر: کتاب 

 صفحه 30۵

 تومان 26000

 های بومیکاربرد: کنترل خشم، دوستی با طبیعت، رسیدن به آرامش درونی، آشنایی با فرهنگ

 



 

 جلد: هانا و تومک( 2ی واژگون) رودخانه

 ژان کلود مورلوانویسنده: 

 مترجم: نوید عطار اشراقی، زهره ناطقی

 ویراستار: پژمان واسعی

 ناشر: محراب قلم

 تومان 10000

 آشنایی با فضاهای متفاوت در ادبیات ترجمه، تقویت عشق به طبیعت و انسانکاربرد: پرورش تخیل، 

 

 



 

  یاپروانه یایرو

 هولچ یگرگور: سندهینو

 مترجم: لیال قنادپور

 کلهر ژگان: مراستاریو

 (خرد یمنظومه انتشارات نوجوان و کودک واحد) ماهک: ناشر

 صفحه 200

 تومان ۵000

 یسرگرم و لذت: کاربرد

 



 

 دختر نرگس ریحانه،

 زادهنویسنده: جواد ماه

 ناشر: کتاب پارسه

 صفحه ۴0۸

 تومان 16۵00

 کاربرد: آشنایی با شرایط متفاوت

 



 

 فروشروزنامه

 نویسنده: وینس واتر

 مترجم: پروین علیپور

 ناشر: چشمه)کتاب ونوشه(

 صفحه 2۸7

 تومان 2۴000

 اعتماد به نفسکاربرد: مناسب برای نوجوانان با نیازهای ویژه، افزایش 

 



 

 زیبا صدایم کن

 نویسنده: فرهاد حسن زاده

 ویراستار: شیوا حریری

 کودکان و نوجوانان ناشر: کانون پرورش فکری

 صفحه 19۵

 تومان ۸۵00

 بهبود رابطه عاطفی فرزند و والدین، مواجهه با مشکالت زندگی و پیدا کردن راه حل کاربرد: 

 



 

 زباله

 نویسنده: اندی مولیگان

 مترجم: مائده گلچین عارفی

 مرزبانویراستار: مهرک ملک

 ناشر: ویدا

 تومان 12000

 صفحه 22۴

 عدالتی اجتماعیکاربرد: مبارزه با بی

 



 

 زیر نور ماه شیشه ای

 نویسنده: ژاکلین وودسون 

 مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی 

 ویراستار: آتوسا صالحی 

 ناشر: افق

 صفحه 12۸

 تومان 7۵00

 دوستیآشنایی با زندگی یک نوجوان معتاد، تقویت روحیه انسانکاربرد: 



 

 ی هیوالسایه

 نویسنده: عباس جهانگیریان

 ویراستار: علی خاکبازان

 ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 صفحه 27۴

 تومان 12۵00

 بانان، حفاظت محیط زیستمحیطها، آشنایی با مشکالت آشنایی با جنگل، آشنایی آداب و رسوم ترکمنکاربرد: 



  

 سرعت نور

 نویسنده: جوی کاولی 

 مترجم: آنیتا یارمحمدی 

 آفرینگان  ناشر:

 صفحه 200

 تومان  9000

 کاربرد: افزایش اعتماد به نفس، یادآوری نیاز به خانواده و بهبود روابط اعضای خانواده، تاکید بر صبر 

 



 

 

 زدهشگفت

 سلزیکبرایان : و تصویرگر نویسنده

 مترجم: رضی هیرمندی

 ویراستار: آتوسا صالحی

 ناشر: نشر افق

 صفحه 696

 تومان 1۴000

 رمان-کاربرد: توجه به کودکان با نیازهای ویژه، آشنایی با سینما

 



 

  یشگفت

 ویالسپا یرجآ: سندهینو

 پوریعل نیپرو :مترجم

 افق :ناشر

 صفحه ۴۴0

 تومان 23000

 هانیازهای ویژه و اطرافیان آنکاربرد: مناسب برای کودکان با 

 



 

 ترین آواز نهنگطوالنی

 نویسنده: ژاکلین ویلسون

 تصویرگر: نیک شرت

 مترجم: نسرین وکیلی

 ناشر: افق

 صفحه 36۸

 تومان 10۵00

 کاربرد: لذت و سرگرمی، کمک به کودکان و نوجوانان برای کنار آمدن با مشکالت

 



 

 های یونس در شکم ماهیعاشقانه

انیخان دیجمش: سندهینو  

نوجوانان و کودکان یفکر پرورش کانون: ناشر  

 صفحه 16۸

 تومان 7300

نوجوان: یسن گروه  

 صلح جیترو زدگان،جنگ مصائب با ییآشنا: کاربرد



 

 عملیات دک کردن کپک

 نویسنده: بابارا پارک

 مترجم: نازنین دیهیمی

 ناشر: نشر ماهی

 صفحه ۸0

 تومان 2000

 اعضای خانواده یکاربرد: بهبود رابطه



 

 ی عطار نیشابوریهایی از اسرارنامهقصه

 به روایت: علیرضا روشن

 تصویرگر: غزاله بیگدلو

 ناشر: کتاب پارسه

 صفحه 1۴۴

 تومان 1۵000

 کاربرد: آشنایی با متون کهن

 



 

 کلت

 اسپرینگر نانسی نویسنده:

 انتظاریان شهال مترجم:

 قطرهناشر: 

 صفحه 1۴۵

 تومان 3۸00

 افزایش اعتماد به نفس و خودباوریکاربرد: 

 



 

 کنت کارلشتاین

 نویسنده: فیلیپ پولمن 

 دانا برایان تصویرگر:

 مترجم: فرزاد فربد

 ناشر: پریان

 صفحه 2۴0

 تومان 11۵00

 ، توجه به کودکان بدسرپرستاعتماد به نفس و استقاللافزایش کاربرد: 

 

 

 



 

 کنسرو غول

 نویسنده: مهدی رجبی

 کلهر ویراستار: مژگان

 ناشر: افق

 تومان 9000

 صفحه 136

 نفساعتمادبهوالد و بیهای تککاربرد: کمک به نوجوان

 



 

 گورخر در قفس 

 مادو شاعر: میچیو

 مترجم: احمد پوری

 ناشر: امرود

 صفحه 63

 تومان 2000

 سرگرمی و لذت: کاربرد: کاربرد

 



 

 جلد( 2)سیاه لرد

 تامسون جیمی: نویسنده

 هارتاس فریا: تصویرگر

 رفیعی مریم: مترجم

 بانایران: ناشر

 سرگرمی و لذت: کاربرد

 

 



 

 لطفا به من نگویید مانولیتو

 نویسنده: الویرا لیندو

 مترجم: سعید متین

 ناشر: چکه

 صفحه 1۴۴

 تومان 7000

 کاربرد: لذت و سرگرمی، پرورش تفکر خالق، آشنایی با مسائل اجتماعی

 



 

 (جلدی ۴) قهرمان ینابغه کامو، ماجراهای

 پناک دانیل: نویسنده

 شابو فیلیپ ژان: تصویرگر

 اکبری نیلوفر: مترجم

 قلم شهر: ناشر

 تومان ۴۵00 جلد هر

 کابرد: لذت و سرگرمی، آشنایی با ادبیات کشورهای اروپایی

 

 



 

 وجو(مجموعه امیلی)امیلی در نیومون/ امیلی و صعود/ امیلی و جست

 مونتگمری ال.امنویسنده:  

 مترجم: سارا قدیانی

 ناشر: قدیانی

 ی نوجوانی، توانمندسازی دختران نوجوانکاربرد: آشنایی با احساسات و عواطف دوره

 

 



  

مجموعه شب هزار و دوم) ازدواج فامیلی/پایانی برای یک داستان/ دهقانی که زبان حیوانات را 

 گیر و غول خمره(فهمید/ ماهیمی

 فاتحی نویسندگان: حامد حبیبی، مهدی

 رضا اسدیتصویرگر: علی

 ناشر: چکه

 تومان 6000هر جلد 

 های کهن در قالبی نوکاربرد: آشنایی با افسانه

 اوتیسم بیماری با آشنایی سرگرمی، و لذت: کاربرد

 

 



 

 مقررات

 لرد سینتیا: نویسنده

 آشتیانی عبیدی کیوان: مترجم

 کلهر مژگان: ویراستار

 افق: ناشر

 صفحه 119

 تومان 12000

 کاربرد: آشنایی با اتیسم، بهبود رابطه با اطرافیان



 

 و خدمتکارشمترسک 

 نویسنده: فیلیپ پولمن

 تصویرگر: جان الرنس  

 مترجم: فرزاد فربد 

 پریان : ناشر

 صفحه 22۴

 تومان 7۵00

 کاربرد: لذت و سرگرمی، آشنایی با مفهوم پارودی



 

 جا بودمیک هارته این

 پارکنویسنده: باربارا 

 مترجم: نازنین دیهیمی

 ناشر: نشر ماهی

 صفحه ۸0

 تومان 6۵00

 کاربرد: پذیرفتن مرگ نزدیکان

 



 

 الکی برتر نیروی

  پاترون سوزان: نویسنده

 یارمحمدی آنیتا :مترجم

 پیدایش :ناشر

 صفحه 216

 تومان 16000

 شدن با مادرخواندههای صمیمیکاربرد: آشنایی با راه

 



 

 وحشی 

 دیوید آلموندنویسنده: 

 کینتصویرگر: دیو مک

 نسرین وکیلی :مترجم

 ناشر : آفرینگان

 صفحه 7۸

 ومانت 9000

 ، حل مسئله با کنشی خالقانهکاربرد: کنار آمدن با مرگ نزدیکان، مبارزه با خشونت

 

 



 

 

 هستی

 زادهنویسنده: فرهاد حسن

 ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 صفحه 262

 تومان 11000

 گروه سنی: نوجوان

 یابی، آشنایی با زندگی مردم آبادان در دوران جنگ ایران و عراق، ترویج صلحکاربرد: هویت



 

 

 یعقوب رادوست داشتم

 نویسنده: کاترین پترسون

 مترجم: بیتا ابراهیمی

 ناشر: پیدایش

 صفحه 292

 تومان 19000

 آمدن با مسائل و مشکالت خانوادگیکاربرد: کمک به نوجوانان برای کشف توانایی، کنار 

 



 

 سال بدون او یک

 کسلر یزنویسنده: ل

 یانمترجم: شهال انتظار

 بانیرانناشر: ا

 صفحه  2۵0

 تومان  0002۴

 ی نوجوانیکاربرد: لذت و سرگرمی، کسب توانمندی در حل مشکالت دوره


