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اسباب بازى و هویت کودك ایرانى
ــان، تهــران، دانشــگاه الزهــرا، 152  احمــد ندایى فــر، النــاز اکبری
ص، وزیــرى (شــومیز)، 2000000 ریــال، چــاپ اول، 1000 

نســخه.
شابک: 978-600-5002-81-2

موضوع(ها):
1. اسباب بازى- جنبه هاى روان شناسى؛

2. بازى هاى کودکان ایرانى؛
3. کودکان- اسباب و وسایل.

ــازى و  ــه و کلیــدى در زمینــۀ کــودك، ب ــه بیــان مباحــث پای در فصــل اول ایــن کتــاب ب
ــى  ــارة مقوالت ــل دوم درب ــت. در فص ــه شده اس ــوط پرداخت ــب مرب ــباب بازى ها و مطال اس
چــون کــودك و فرهنــگ، کــودك و هویــت و همچنیــن هویــت اجتماعى و هویــت فرهنگى 
محصــوالت بحــث شده اســت. فصــل ســوم به مباحثــى کلیــدى چــون پژوهش هــاى میدانى 
و بررســى نمونه هــاى موجــود و همچنیــن ارائــۀ راه کارهــاى عملــى برپایــۀ متدولوژى هــاى 

روز طراحــى اختصــاص یافته اســت.

در  (ســفال گرى)  مجسمه ســازى  آمــوزش  تأثیــر 
اضطــراب و عزت نفــس کــودکان داراى اختــالالت 

ــى اضطراب
ــومیز)،  ــرى (ش ــان، 160 ص، وزی ــد، کیس ــى، دلن ــژگان ثنای م

120000 ریــال، چــاپ اول، 500 نســخه.
شابک: 978-600-8647-24-9

موضوع(ها):

        
۹۶ 
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نقد پژوهى

1. اضطراب در نوجوانى- ایران- نمونه پژوهى؛
2. سفالگرى- جنبه هاى روان شناسى- نمونه پژوهى.

ــود  ــى س ــاى روان ــان بیمارى ه ــراى درم ــر ب ــان از هن ــر روان شناس ــۀ اخی ــد ده در چن
ــر پیشــرفت تحصیلــى، ســالمت روانــى و  جســته اند. اضطــراب اثــرات نامطلــوب زیــادى ب
کارکــرد دانش آمــوزان دارد. دانش آمــوز در حالــت اضطــراب اعتماد به نفــس و آرامــش 
ــه پیامدهــاى بیمارى هــاى روانــى  خــود را از دســت مى دهــد. اضطــراب و اســترس ازجمل
هســتند کــه باعــث کاهــش شــدید عزت نفــس مى شــوند. هــدف از پژوهــش حاضــر بررســى 
تأثیــر آمــوزش مهــارت ســفالگرى بــر اضطــراب و عزت نفــس دانش آمــوزان مقطــع متوســطۀ 

دورة اول شهرســتان کاشــمر اســت.

ــى جامــع طراحــى فضاهــاى عملکــردى  اصــول و مبان
ــودکان ــراى ک ب

الهــام پورمهابادیــان، تهران، فرهــوش، 140 ص، وزیرى (شــومیز)، 
110000 ریــال، چاپ اول، 1000 نســخه.

شابک: 978-600-8692-61-4
موضوع(ها):

معمارى و کودکان.

طبیعــت بســتر مناســب خالقیــت کــودکان (فضاهــاى 
آموزشــى)

ــرى  ــر، 104 ص، وزی ــهد، مینوف ــامانى، مش ــرین احمدپورس نس
ــخه. ــاپ اول، 4000 نس ــال، چ ــومیز)، 100000 ری (ش

شابک: 978-600-8701-44-6
موضوع(ها):

1. معمارى و کودکان؛
2. خالقیت در کودکان؛

3. ساختمان هاى مدارس- طرح و ساختمان؛
4. فضاهاى باز- طرح و ساختمان؛

5. فضاهاى تفریحى.
وجــود محیــط طبیعــى باعــث ایجــاد آرامــش روحــى، طــراوت فضــا و حــس تعلق خاطــر 
بیشــتر کــودکان مى شــود. ازطرفــى، انســان بــراى رشــد خالقیــت بــه طبیعــت نیــاز دارد 
ــد. حتــى وجــود  ــه رشــد خالقیــت کمــک مى کن و ایجــاد منظــره در محیــط طبیعــى ب
گیاهــان در فضــاى داخلــى بــر خلقیــات و فراینــد خالقیت تأثیــر مى گــذارد. در ایــران ارتباط 
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کــودکان و طبیعــت در مــدارس و محیط هــاى آموزشــى کم رنــگ شــده و زیســت بوم نقــش 
چندانــى در فراینــد آمــوزش کــودکان در محیــط مصنــوع را نــدارد. مســئلۀ کتــاب حاضــر 
ــا امــکان  ــد و آی ایــن اســت کــه چــه عناصــرى از طبیعــت ازنظــر کــودکان اهمیــت دارن

حضــور و کاربســت ایــن عناصــر در محیط هــاى آموزشــى وجــود دارد یــا نــه؟

ــزان  ــان و برنامه ری ــاى طراح ــودکان: راهنم ــاى ک فضاه
محیــط کــودك

مــارك دادك؛ مترجــم: علــى امیــن، حســین رهنمــا، تهــران، اول 
و آخــر، 328 ص، رحلــى (شــومیز)، 348000 ریــال، چــاپ اول، 

1000 نســخه.
شابک: 978-600-7363-60-7

زبان اصلى: انگلیسى
عنوان به التین:

Children’s spaces
موضوع(ها):

1. معمارى و کودکان؛
2. معمارى- طرح و نقشه؛

3. مراکز خدمات روزانه- طرح و ساختمان؛
4. محیط مدرسه؛

5. ساختمان هاى مدارس- طرح و ساختمان؛
6. زمین هاى بازى کودکان- طرح و ساختمان.

طراحــى مرکــز پــرورش ســالمت جســم و روان کــودك 
بــا رویکــرد بــازى محــورى

ــومیز)،  ــرى (ش ــواره، 164 ص، وزی ــران، ماه ــار، ته ــژگان افش م
ــخه. ــاپ اول، 1000 نس ــال، چ 180000 ری

شابک: 978-600-459-099-0
موضوع(ها):

1. بازى سراهاى کودکان- ایران- طرح و ساختمان؛
2. بازى هاى کودکان- جنبه هاى روان شناسى؛

3. بازى ها در آموزش بهداشت روانى.
ــراى  ــا طراحــى فضایــى دل نشــین و جــذاب ب ــا ب ــده در ایــن کتــاب ســعى کــرده ت نگارن
بچه هــا و توجــه بــه رویکــرد بــازى از ایــن مقولــه در پــرورش جســم و روان کــودك اســتفادة 
ــه  ــى اســت ک ــازى فعالیت ــه ب ــان مى شــود ک ــاب بی ــن کت ــه را داشــته باشــد.  در ای بهین
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ــوان  ــد و به عن ــى مى کن ــاس راحت ــد، احس ــد، درمى یاب ــى آن درك مى کن ــودك در ط ک
ــش،  ــه و آزمای ــاط، مبادل ــراى ایجــاد ارتب ــاى خــود، از آن ب ــرى از دنی بخــش تفکیک ناپذی

ــد. ــتفاده مى کن ــى اس ــاى خارج ــر واقعیت ه ــلط ب ــردن و تس یکى ک

آثــار گروهــى تصویرگــران: کارگاه تصویرســازى- 
ــتى ــان هس ــاس رم براس

فرهــاد حســن زاده؛ ویراســتار: علــى خاك بــازان، تهــران، کانــون 
پــرورش فکــرى کــودکان و نوجوانان، 42 ص، خشــتى (شــومیز)، 

70000 ریــال، چــاپ اول/ 1000 نســخه.
شابک: 978-600-01-0482-5

موضوع(ها):
1. تصویرگرى کتاب- نمایشگاه ها؛

2. تصویرگرى کتاب- ایران.

تأثیر بازى هاى دبستانى بر خالقیت دانش آموزان
ــب، 154 ص،  ــم انداز قط ــه، چش ــپاهى، تربت حیدری ــعید س س
ــاپ اول، 2000 نســخه. ــال، چ ــومیز)، 180000 ری ــرى (ش وزی

شابک: 978-600-8743-03-3
موضوع(ها):

1. بازى هاى کودکان؛
2. بازى ها- جنبه هاى مذهبى- اسالم؛

3. ورزش براى کودکان؛
4. بازى هاى کودکان ایرانى.

خنده هــاى ریزه ریــزه: نگاهــى بــه طنــز و شــوخ طبعى 
در ادبیــات کــودك و نوجوان

ــد، 248 ص،  حمیــد باقرى فارســانى، شــهرکرد، انتشــارات کارون
رقعــى (شــومیز)، 110000 ریــال، چــاپ اول، 1000 نســخه.

شابک: 978-600-96076-2-4
موضوع(ها):

1. ادبیات کودکان و نوجوانان- تاریخ و نقد؛
2. ادبیات فارسى- لطایف و حکایات؛

3. ادبیات فارسى- لطایف و حکایات- تاریخ و نقد.
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مفهــوم طنــز در ادبیــات کــودك و نوجــوان بــا مفهــوم آن در ادبیــات بزرگ ســال متفــاوت 
ــاى  ــه دنی ــد و ازآن جا ک ــد مى کن ــوى دیگر، نق ــد و ازس ــو مى خندان ــز ازیک س ــت. طن اس
کــودك و نوجــوان بســیار بى آالیــش اســت، ورود بــه قلمــرو آن در ایــن شــاخه از ادبیــات 
به مراتــب دشــوارتر اســت. در کتــاب حاضــر طنــز، شــوخ طبعى و دیگــر گونه هــاى ســخن 
ــردازى در ادبیــات کــودك و نوجــوان به اختصــار  ــز و شــیوه و شــگردهاى طنزپ مطایبه آمی

ــت. ــى شده اس بررس

ــش  ــمین همای ــاالت شش ــدة مق ــت: چکی زالل معنوی
ــت ــوان و معنوی ــودك و نوج ــات ک ــى ادبی مل

مهدخــت پورخالقى چتــرودى؛ ویراســتار: اعظــم نیک خــواه 
ــاران جــوان، 208 ص، رقعــى (شــومیز)،  ــران، همی ــى، ته  فاردق

ــخه. ــاپ اول، 1000 نس چ
شابک: 978-964-96716-4-2

موضوع(ها):
1. ادبیات کودکان و نوجوانان- کنگره ها؛

2. معنویت در ادبیات- کنگره ها.

قیصر سرزمین شعر و ادب
على اصغــر ســلیمانى، اســتهبان، ســته بان، 328 ص، رقعــى 

ــخه. ــاپ اول، 100 نس ــومیز)، چ (ش
شابک: 978-600-7975-53-4

موضوع(ها):
امین پور، قیصر، 1338-1386- نقد و تفسیر.

نقد آثار نادر ابراهیمى
ــرى  ــن، 240 ص، وزی ــداى کارآفری ــران، ن ــى، ته ــد صالح حمی

ــخه. ــاپ اول، 1000 نس ــال، چ ــومیز)، 180000 ری (ش
شابک: 978-600-8517-51-1

موضوع(ها):
1. ابراهیمى، نادر، 1315-1387- نقد و تفسیر؛

2. داستان نویسان ایرانى- قرن 14؛
3. داستان هاى فارسى- قرن 14- تاریخ و نقد؛

4. ادبیات کودکان و نوجوانان (فارسى)- تاریخ و نقد.
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ــى  ــتگاه هاى نظرى-تربیت ــى و خاس ــدوکاوى در مبان کن
فلســفه بــراى کــودکان

ــگاه  ــران، پژوهش ــژاد، ته ــام رضان ــتار: اله ــى؛ ویراس ملیحــه راج
علــوم انســانى و مطالعــات فرهنگــى، 258 ص، وزیرى (شــومیز)، 

ــال. چــاپ اول، 500 نســخه. 160000 ری
شابک: 978-964-426-888-5

موضوع(ها):
1. فلسفه- تاریخ؛

2. کودکان و فلسفه؛
3. فلسفه- ادبیات کودکان و نوجوانان؛

4. اندیشه و تفکر خالق در کودکان.
کتــاب حاضــر بــا هــدف بررســى مبانــى و خاســتگاه هاى نظــرى و تربیتــى فلســفه بــراى 
کــودکان تدویــن شده اســت. در فصــل اول تاریخچــه و مبانــى نظــرى فلســفه بــراى کودکان 
بیــان شده اســت. فصــل دوم بــه خاســتگاه هاى تاریخــى ایــن رویکــرد پرداختــه و در فصــل 
ســوم بــه خاســتگاه هاى تاریخى-نظــرى عمیــق حلقــۀ کنــدوکاو فلســفى در آراى لیپمــن 
ــن حــوزه  ــه نقدهــاى صاحب نظــران و اندیشــمندان ای ــارم ب اشــاره شده اســت. فصــل چه

اختصــاص دارد.

ــۀ  ــوزان پای ــه دانش آم ــانه اى ب ــواد رس ــوزش س آم
ــادى و براســاس  ــر انتق ــر تفک ــردى ب ــا رویک ششــم ب

ــدوکاو ــۀ کن حلق
بهــاره نصیــرى، ســیدهادى حســینى؛ مقدمــه: ســیدرضا 
ــتار:  ــویان؛ ویراس ــیدمرتضى موس ــام: س ــرى؛ به اهتم صالحى امی
ــتیبان، 88 ص،  ــران، پش ــیدى، ته ــعید س ــورى، س ــان پ احس
پالتویــى (شــومیز)، 50000 ریــال، چــاپ اول، 300 نســخه.

شابک: 978-600-8794-45-5
موضوع(ها):

1. سواد رسانه اى- ایران- نمونه پژوهى؛
2. شاگردان- ایران- نمونه پژوهى.

جبار باغچه بان: آموزش زبان فارسى زمینه ها و دستاوردها
ــى  ــژه. 194 ص، پالتوی ــران، دان ــى، ته ــارى؛ ویراســتار: منصــوره یزدان ــر کاکوجویب على اصغ

ــال، چــاپ اول، 1100 نســخه. (شــومیز)، 140000 ری
شابک: 978-600-250-164-6
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موضوع(ها):
1. باغچه بان، جبار، 1345-1264؛

2. مربیان؛
3. معلمان ناشنوایان- ایران.

کتــاب حاضــر دفتــرى اســت از یــک مجموعــۀ 120 جلــدى کــه 
ــزرگ  ــان ب ــکان و مربی ــان، روان پزش ــان، عصب شناس روان شناس
ــى،  ــى، نوجوان ــرح دوران کودک ــد. ش ــى مى کن ــان را معرف جه
تحصیلــى و مهاجرت هــاى دشــوار و ثمربخــش باغچه بــان و 
ــاى  ــم و دوره ه ــش یک ــى او بخ ــز زندگ ــاى عبرت انگی رخداده
ــراى ناشــنوایان  ــداع روش هــاى آموزشــى ب ــا و اب معلمــى و تأســیس مدرســۀ کــر و الل ه

ــد. ــاص مى ده ــود اختص ــه خ ــل دوم را ب فص

مهارت هــاى  بهبــود  و  عروســکى  نمایــش  هنــر 
روان شناســى دیــدگاه  از  ارتباطــى  و  اجتماعــى 

ــومیز)،  ــى (ش ــور، 80 ص، رقع ــت، کدی ــى، رش ــه مقیم حکیم
100000 ریــال، چــاپ اول، 1000 نســخه.

شابک: 978-600-8141-75-4
موضوع(ها):

1. نمایش هاى عروسکى در آموزش وپرورش؛
2. نمایش هاى عروسکى؛

3. نمایش درمانى؛
4. کودکان عقب مانده – آموزش وپرورش.

در این کتاب سعى بر آن است تا تلفیق هنر و روان شناسى صورت گیرد که بتوان مشکالت ناشى 
از مسائل مختلف را با کمک هنر و ابزارهاى هنرى مرتفع ساخت. یک هنرمند به خوبى مى داند 
که همۀ علوم به نوعى درهم تنیده اند و هنرمند موفق کسى است که مرز تالقى را بیابد و در 
راستاى تحقق اهداف گام بردارد. در این کتاب بیان مى شود که مى توان ازطریق یارى به کودك 

در ساخت عروسک ترس او را برطرف کرد یا به حداقل رساند.

ــران (طراحــى کتــاب ســبک  ــار گ ــا ب ــان، ی ــار مهرب ی
ــى) ــوزان ابتدای ــراى دانش آم ب

ــر؛ ویراســتار:  ــم امیرى ف ــن: مری ــى؛ تدوی سیدشــایان کمال الدین
وزیــرى  ص،  کمــال، 34  یــزد،  کمال الدینــى،  سیدشــهاب 

(شــومیز)، 300000 ریــال، چــاپ اول، 1000 نســخه.
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نقد پژوهى

شابک: 978-600-7622-11-7
موضوع(ها):

1. آموزش ابتدایى- کتاب هاى درسى- ارزشیابى؛
2. کتاب هاى درسى- ایران- ارزشیابى.

آموزش هنر در دورة ابتدایى
ــش، 116 ص،  ــنجش و دان ــران، س ــان، ته ــم وحدت بوراش مری

ــخه. ــاپ اول، 500 نس ــومیز)، چ ــرى (ش وزی
شابک: 978-600-469-003-4

موضوع(ها):
1. هنر و آموزش وپرورش؛

2. هنر- راهنماى آموزشى (ابتدایى)؛
3. خالقیت در کودکان- راهنماى آموزشى (ابتدایى).

بازى و اسباب بازى
مریــم میرزایــى، تهــران، ســازمان انتشــارات جهــاد دانشــگاهى، 
ــال، چــاپ اول، 1000  120 ص، وزیــرى (شــومیز)، 600000 ری

. نسخه
شابک: 978-600-102-607-2

موضوع(ها):
1. بازى هاى کودکان؛
2. بازى هاى آموزشى.

مهــد  در  مناســب  اســباب بازى هاى  و  بازى هــا  از  اســتفاده 
ــاى  ــناخت بازى ه ــن رو، ش ــادى دارد. از ای ــت زی ــتانى اهمی ــع پیش دبس ــا و مقط کودك ه
ــر  ــر ایجــاد محیطــى مناســب و دلپذی ــرد اســباب بازى هاى متنــوع، عالوه ب مختلــف و کارب
بــراى کــودکان زمینه هــاى مختلــف یادگیــرى و رشــد را نیــز فراهــم مى ســازد. در کتــاب 
ــف و  ــاى مختل ــا در زمینه ه ــرات آن ه ــا و تأثی ــواع بازى ه ــت، ان ــالش شده اس ــر ت حاض
مناســب بــا ســن کــودکان معرفــى شــود تــا مربیــان بــا آگاهــى بیشــترى از آن هــا در امــر 

آمــوزش اســتفاده کننــد.

دیــدن تــا دیــدن: راه کارهــاى پــرورش و تقویــت بینــش هنــرى در کــودك و 
نوجــوان

تهــران، کانــى کتیــب، شــوان، 282 ص، رقعــى (شــومیز)، 200000 ریــال، چــاپ اول، 1000 
. نسخه
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شابک: 978-600-7968-88-8
موضوع(ها):

1. هنر در آموزش وپرورش؛
2. هنر و کودکان؛

3. خالقیت در کودکان؛
4. کودکان- فعالیت هاى خالقانه؛

5. کودکان هنرمند.
کتــاب حاضــر، مشــتمل بــر شــیوه هاى پــرورش بینــش هنــرى و 
راه کارهــاى حصــول و حفــظ خالقیــت، دقــت، تعهــد و اخــالق و واکنــش منطقــى و متعادل 
ــراى زندگــى ســالم و  ــى ب ــازى حیات ــوان پیش نی ــه در کــودك و نوجــوان به عن و هنرمندان
شایســته شــهروندان فردانشــین اســت. در ایــن کتــاب بیــان مى شــود کــه بهتر آن اســت که 
در محیــط سراســر دیجیتالى شــدة امــروز، فرزنــدان را یــارى کنیــم تــا خالقانــه بیندیشــند و 

فکــور بــار بیاینــد و انگیــزش بــاال و شــوق زندگــى داشــته باشــند.

بررســى ســطح خوانایــى کتاب هــاى تألیفــى برگزیــدة 
شــوراى کتــاب کــودك

ــى،  ــار ابراهیم ــى، مخت ــى کوکب ــى، مرتض ــوان واعظ ملک رض
تهــران، ســنجش و دانــش، 108 ص، رحلــى (شــومیز)، 150000 

ــال، چــاپ اول، 200 نســخه. ری
شابک: 978-600-232-779-6

موضوع(ها):
داستان هاى کودکان- خوانایى- نمونه پژوهى.

بررســى  و  نقــد  داســتان:  بــراى  فبــک  معیــار 
ــر در  ــوزش تفک ــراى آم ــتفاده ب ــتان هاى مورداس داس

ــران ای
ســعید ناجــى؛ ویراســتار: حمیــد اســکندرى، تهــران، پژوهشــگاه 
علــوم انســانى و مطالعــات فرهنگــى، 316 ص، وزیــرى (شــومیز)، 

240000 ریــال، چــاپ اول، 500 نســخه.
شابک: 978-964-426-903-5

موضوع(ها):
1. داستان هاى فارسى- تاریخ و نقد؛

2. داستان نویسى.
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نقد پژوهى

مجموعه مقــاالت همایــش آمــوزش تاریــخ در مــدارس 
ایــران

به اهتمــام: طوبــى فاضلى پــور؛ رحیــم روح بخــش  اهللا آبــاد، تهــران، 
نگارســتان اندیشــه، 394 ص، وزیــرى (شــومیز)، 300000 ریــال، 

چاپ اول، 1000 نســخه.
شابک: 978-600-8273-24-0

موضوع(ها):
تاریخ- راهنماى آموزشى (متوسطه)- کنگره ها.

ــا  ــران همــواره ب ــخ در نظــام آموزشــى ای ــوزش تاری موضــوع آم
چالــش مواجــه بوده اســت. از بــدو تأســیس نظــام آموزشــى جدیــد در ایــران، درس تاریــخ بــا 
فــراز و نشــیب هاى بســیار، جایــگاه حســاس و ویــژه اى پیــدا کــرد و از موقعیــت ســنتى خود 
در مــدارس علمیــه یــا مکتب خانه هــا فاصلــه گرفــت. کتــاب حاضــر دربردارنــدة مجموعــه اى 
از مقــاالت همایــش آمــوزش تاریــخ در مــدارس ایــران اســت کــه هریــک بــه گوشــه اى از 

مســائل و مشــکالت آمــوزش تاریــخ در ایــران پرداخته انــد.

ــال هاى  ــودکان س ــراى ک ــاى کالســى فلســفه ب راهنم
اول دورة ابتدایــى: فلســفه ورزى بــا کتاب هــاى تصویرى
فیلیـپ کم، کتلین هریسـون، لین هینتون، رزى شـل، سـیمون 
واسـئو؛ مترجـم: فرزانـه شـهرتاش، تهـران، شـهرتاش، 164 ص، 

رحلـى (شـومیز)، 200000 ریـال، چـاپ اول، 1000 نسـخه.
شابک: 978-964-8282-72-6

زبان اصلى: انگلیسى
عنوان به التین:

Philosophy with young children: a classroom handbook
موضوع(ها):

1. کودکان و فلسفه؛
2. فلسفه- راهنماى آموزشى (ابتدایى).

ــب  ــودکان، مناس ــراى ک ــفه ب ــاى فلس ــرح درس ه ط
ــبک  ــر و س ــش» و «تفک ــر و پژوه ــاى «تفک کالس ه

ــى» زندگ
ــا  ــتار: مارین ــى؛ ویراس ــاروز؛ مترجــم: مرتضــى برات ــکل دى ب مای
ــومیز)،  ــى (ش ــهرتاش، 124 ص، رحل ــران، ش ــودى زاده، ته فره

ــخه. ــاپ اول، 500 نس ــال، چ 140000 ری
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شابک: 978-964-8282-70-2
زبان اصلى: انگلیسى

عنوان به التین:
Philosophy for children: lesson palns, created by philosophy 592 (pre-college 
philosophy) class members ...

موضوع(ها):
1. کودکان و فلسفه؛

2. فلسفه- راهنماى آموزشى (متوسطه)؛
3. پرسش گرى.

نقاشى، موسیقى و بازى درمانى در کودکان
حسین عباس نژادریابى، تهران، عباس نژادریابى، حسین، 304 ص، 

وزیرى (شومیز)، 150000 ریال، چاپ اول، 1000 نسخه.
شابک: 978-600-04-5170-7

موضوع(ها):
1. اضطراب در کودکان؛

2. اضطراب در کودکان- درمان جایگزین؛
3. روان شناسى تربیتى.

ــى در  ــم دین ــۀ مفاهی ــت ارائ ــى جه ــیوه هایى عمل ش
مهدهــاى کــودك: ویــژة مربیــان گــروه ســنى 3 تــا 5 

ســال
ــومیز)،  ــرى (ش ــگ، 192 ص، وزی ــران، آبرن ــى زاده، ته ــال ول لی

70000 ریــال، چــاپ اول، 38000 نســخه.
شابک: 978-600-252-897-1

موضوع(ها):
1. تعلیمات دینى براى کودکان؛

2. آموزش پیش دبستانى- راهنماى آموزشى.

تأثیر بازى و بحث گروهى در یادگیرى
ــرى  ــان، 120 ص، وزی ــگار تاب ــران، ن ــى، ته ــیده فاطمه آبلوی ــى آبلویى، س ــین عباس حس

ــخه. ــاپ اول، 500 نس ــال، چ ــومیز)، 80000 ری (ش
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نقد پژوهى

شابک: 978-600-8753-35-3
موضوع(ها):

1. تدریس اثربخش؛
2. کار گروهى در آموزش وپرورش؛

3. بازى هاى آموزشى.
بــازى باالتریــن مرحلــۀ رشــد کــودك اســت. بــازى انعکاســى از 
فعالیــت درونــى و نمایشــى از خــودکارى یــا خودفعالیتــى فــردى 
اســت. بــازى وســیله اى اســت قــوى بــراى مشــاوران، معلمــان و 
والدیــن کــه مى تواننــد از آن در تربیــت کــودکان اســتفاده کنند و 
آن را طــورى ســامان دهنــد تــا در رشــد فرایندهــاى یادگیــرى نیــز مؤثــر واقــع شــود. نگارنده 
در اثــر پیــش رو، تأثیــر بــازى و بحث هــاى گروهــى را در امــر یادگیــرى بررســى کرده اســت.

تحلیل محتواى کتاب درسى در آموزش ابتدایى
ــاز، 102 ص،  ــران، تایم ــى، ته ــس کرم ــان، یون ــر بهرامی ــتار: اصغ ــى؛ ویراس ــاس حضرت عب
ــخه. ــاپ اول، 1000 نس ــال، چ ــومیز)، 100000 ری ــرى (ش وزی

شابک: 978-600-403-218-6
موضوع(ها):

1. کتاب هاى درسى- ارزشیابى؛
2. تحلیل محتوا.

ــوم  ــف مفه ــن بازتعری ــا ضم ــده ت ــالش ش ــر ت ــاب حاض در کت
برنامــۀ درســى، رویکردهــاى موجــود و اصــول حاکــم در انتخــاب 
ــرى  ــیابى و یاددهى -یادگی ــاى ارزش ــوا و روش ه ــل محت و تحلی
بررســى شــود و روش هــاى تحلیــل محتــوا به طورکلــى و روش هــاى تحلیــل محتــواى مــواد 
آموزشــى در دورة ابتدایــى به طورخــاص واکاوى شده اســت. به  نحــوى کــه پاســخ گوى 
نیــاز دانشــجویان مراکــز تربیــت معلــم و دانشــگاه هاى فرهنگیــان در درس تحلیــل محتواى 

ــى باشــد. ــاى درســى در دورة ابتدای کتاب ه

تلویزیون رسانه اى براى آموزش
ــرى  ــبالن، 112 ص، وزی ــن س ــل، نگی ــزى، اردبی ــد عزی توحی

(شــومیز)، 60000 ریــال، چــاپ اول، 1000 نســخه.
شابک: 978-600-431-108-3

موضوع(ها):
1. تلویزیون و آموزش وپرورش؛
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2. تلویزیون- جنبه هاى اجتماعى؛
3. رسانه هاى گروهى- جنبه هاى اجتماعى.

ــر  ــش از ه ــت و بی ــگان اس ــتفادة هم ــه مورداس ــت ک ــانه اى اس ــن رس ــون مهم تری تلویزی
رســانه اى دیگــر زمینــه را بــراى نزدیک شــدن و جلب توجــه کــودکان و نوجوانــان بــه خــود 
ــرایط و  ــود ش ــى خ ــاى تکنولوژیک ــاس قابلیت ه ــون براس ــانۀ تلویزی ــد. رس ــم مى کن فراه
ــراى دوران نخســتین اجتماعى شــدن کــودکان مهیــا نمــوده و آن هــا را  اطالعــات الزم را ب
آگاه تــر و درجهــت انجــام اهــداف و فعالیت هــاى آموزشــى ترغیــب مى کنــد. کتــاب حاضــر 
شــامل مجموعه مباحــث و مطالــب در زمینــۀ اهمیــت رســانه و آمــوزش بــا تأکیدبــر تأثیرات 

تلویزیــون در مقولــۀ آمــوزش اســت.

تربیــت بــه کمــک نمایــش و تئاتــر در خانــه و مراکــز 
آموزشــى و تربیتــى

ــر،  ــورة مه ــارات س ــرکت انتش ــران، ش ــادى، ته ــن دولت آب حس
ــاپ اول، 2500  ــال، چ ــومیز)، 80000 ری ــى (ش 130 ص، رقع

نســخه.
شابک: 978-600-03-0428-7

موضوع(ها):
1. نمایش و آموزش وپرورش؛

2. بازى درمانى؛
3. نمایش درمانى.

کتــاب حاضــر، حــاوى تجــارب شــخصى و اطالعــات علمــى و تجربــى دکتــر دولت آبــادى 
اســت کــه در شــکل ایده هــاى تربیتــى و اجتماعــى و اخالقــى و در چهارچــوب مفاهیــم 
ــد  عمومــى نمایــش و داســتان، به طــور عمیــق بررســى مى شــود. مفاهیــم کتــاب مى توان
ــاى نویســنده  ــا را از نتیجــۀ تجربه ه ــد باشــد و آن ه ــان بســیار مفی ــن و مربی ــراى والدی ب
بهره منــد کنــد. همچنیــن موضوعــات آن مى توانــد دســت مایۀ ایده هــاى خــالق و 

شــخصى خواننــدگان قــرار گیــرد تــا تجــارب خــود را توســعه دهنــد.

نقاشى و کاردستى خالق
ــر؛  ــس ضرغامى ف ــالح، نرگ ــه ف ــتار: آمن ــى؛ ویراس آزاده حکیم
تصویرگــر: یاســمن اکبــرى، تهــران، قــرآن و اهل بیــت نبــوت (ع)، 
ــاپ اول، 2000  ــال، چ ــومیز)، 85000 ری ــرى (ش 112 ص، وزی

نســخه.
شابک: 978-600-8390-01-5

موضوع(ها):
1. کاردستى- راهنماى آموزشى (پیش دبستانى)؛
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نقد پژوهى

2. نقاشى و نقاشى هاى کودکان- راهنماى آموزشى (پیش دبستانى).
ــد،  ــرى ندارن ــتعداد هن ــر تخصــص و اس ــه اگ ــت ک ــى اس ــراى مخاطبان ــر ب ــاب حاض کت
ــا فرزنــدان خــود هســتند و از پیشــنهادهاى  عالقه منــد بــه افزایــش نشــاط در همراهــى ب
ــردن،  ــدن، فکرک ــاى دی ــت مهارت ه ــا به ســمت تقوی ــى فعالیت ه ــراى جهت ده ــود ب موج
ســاختن، تولیــد به جــاى مصرف گرایــى، انجــام کارهــاى متفــاوت و بهره منــدى از وســایل 
دورریختنــى و قابــل بازیافــت اســتفاده مى کننــد. کتــاب حاضــر بــه والدیــن کمــک مى کنــد 
تــا بــا مشــارکت در ســاخت کاردســتى هاى مختلــف باعــث بــروز خالقیــت و ارتقــاء ســطح 

تفکــر فرزندانشــان شــوند.

نقدى بر روش تدریس داستان سرایى (قصه گویى)
ــرى  ــان، 81 ص، وزی ــگار تاب ــران، ن ــرى جهاندارالشــکى، ته صغ

ــخه. ــاپ اول، 500 نس ــال، چ ــومیز)، 100000 ری (ش
شابک: 978-600-8753-42-1

موضوع(ها):
1. قصه گویى در آموزش وپرورش؛

2. کالس دارى- ایران.
در هـر مکتبـى براى رسـیدن به اهداف تعلیم وتربیـت از روش هاى 
خـاص آن مکتب اسـتفاده مى شـود. در دین اسـالم که دسـتورات 
جامـع و کامـل آن در قـرآن آمده اسـت. روش ها و نکته هایى که در رسـیدن بـه اهداف مقدس 
تعلیم وتربیـت بیـان شـده اند کـه بـا دقـت و تدبّـر در آیـات قـرآن کریـم و احادیـث اهل بیـت 
دراین زمینـه مى تـوان ایـن روش هـا و نکته هـا را به خوبـى دریافت و بـه کار برد تا هـدف اصلى 
و اساسـى تعلیم و تربیـت؛ یعنـى انسان سـازى محقـق بگـردد. از روش هـاى تعلیمـى و تربیتى 
قـرآن روش داسـتان پردازى اسـت. در ایـن کتـاب آسـمانى بسـیارى از نکاتـى کـه توجـه بـه 
آن هـا مى توانـد انسـان را بـه سـعادت رهنمون سـازد در دل داسـتان ها بیـان شـده اند. امروزه 
معلمـان خـالق مى تواننـد با اسـتفاده از ایـن روش گام هاى مؤثـرى در ارتقاء سـطح یادگیرى 
دانش آمـوزان خـود بردارنـد. کتاب حاضر بـا هدف ارائۀ نقـدى بر روش آموزش داستان سـرایى 

به رشـتۀ تحریر درآمده اسـت.

طراحى لباس کودك (برگرفته از نقاشى کودکان)
ــومیز)،  ــرى (ش ــان، 64 ص، وزی ــاب آب ــران، کت ــا، ته ــد جانى کبری ــدى، محم ــد محم وحی

ــخه. ــاپ اول، 1000 نس ــال، چ 150000 ری
شابک: 978-600-7343-80-7

موضوع(ها):
1. طراحى لباس؛

2. پوشاك کودکان؛
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3. نقاشى و نقاشى هاى کودکان؛
نقاشــى کــودکان تنهــا یــک اثــر نیســت، بلکــه ابــزارى اســت که 
به دلیــل عــدم ارائــه ازطریــق زبــان بــراى بزرگ ســاالن و حتــى 
بــراى دنیــا حامــل بیانــى ســاده و گاه پیچیــده  اســت. در برخــى 
از نقاشــى هاى عجیــب کــودکان نمادهایــى به چشــم مى خــورد 
کــه برگرفتــه از حــاالت و روحیــات کــودك اســت؛ حاالتــى کــه 
ــردازد. کتــاب حاضــر ســعى دارد  ــه آن بپ ــان ب ــا زب ــد ب نمى توان
بــا مطالعــۀ مطالبى از تحقیقــات برخــى پژوهشــگران و تجربیات 
نگارنــدگان بــه مفهــوم طراحــى لباس کــودك برگرفته از نقاشــى 
کــودکان بــا ارائــۀ یــک شــیوة جدیــد و عملــى برســد. براین اســاس، در کتــاب حاضــر تــالش 
شــده نقاشــى کــودکان بــه لبــاس تبدیــل شــود و از نــگاه خودشــان دنیــاى واقعــى آن هــا 
بــر تنشــان ســاخته شــود و ایــن ازنظــر آن هــا زیبــا خواهــد بــود؛ زیــرا ایــن تجربــه بــراى 

نخســتین بار دنیــاى حقیقــى آن هــا را بــه دنیــاى خیالــى آن هــا نزدیــک خواهــد شــد.

آشنایى با ادبیات کودکان
منوچهــر على پــور، تهــران، علــى پــور، منوچهــر، 142 ص، رقعــى 

(شــومیز)، 120000 ریــال، چاپ اول، 1000 نســخه.
شابک: 978-600-04-8039-4

موضوع(ها):
1. ادبیات کودکان و نوجوانان- تاریخ و نقد؛

2. ادبیات کودکان و نوجوانان (فارسى)- تاریخ و نقد.
مؤلـف در ایـن کتاب، به طور مختصر، نخسـت از دیـدگاه برخى از 
صاحب نظـران تعلیم وتربیت بـه تعریف ادبیات کـودکان پرداخته؛ 
سـپس بـا نگاهى گذرا بـه تاریخچۀ ادبیات کـودکان در ایـران و جهان، ادبیـات نوین کودکان 
را در ایـران بررسـى کرده اسـت. انـواع ادبیات کودکان ازجمله مواردى اسـت کـه در این کتاب 
بـه آن پرداختـه شده اسـت. بدین صـورت کـه نخسـت ادبیـات منظوم کـودکان دسـته بندى 
شـده و بـا نگاهـى اجمالى، الالیى، متـل، منظومه، ترانه هاى عامیانه و شـعر کودك بررسـى و 

نمونه هایـى از آن هـا ارائه شده  اسـت.

پژوهشى در شعر کودك
منوچهــر على پــور، تهــران، على پــور، منوچهــر، 216 ص، رقعــى 

(شــومیز)، 190000 ریــال، چــاپ اول، 1000 نســخه.
شابک: 978-600-04-8040-0

موضوع(ها):
1. شعرایى براى کودکان و نوجوانان؛
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نقد پژوهى

2. فن شعر؛
3. شعر کودکان و نوجوانان- تاریخ و نقد.

دانش آموزان و مهارت هاى نویسندگى
ــگار  ــه، تهــران، ن ــه ذوالفقارى نودهــى، عالمــه عبادى جامخان رقی
تابــان، 96 ص، وزیــرى (شــومیز)، 90000 ریــال، چــاپ اول، 500 

. نسخه
شابک: 978-600-8753-76-6

موضوع(ها):
1. نویسندگى- راهنماى آموزشى؛

2. نگارش علمى و فنى- راهنماى آموزشى.
نویســندگى ترکیبــى از آمــوزش و تجربــه  اســت و تجربــۀ عملــى 
ــان و  ــناخت زم ــگارش ش ــات ن ــه موضوع ــراى دســت یافتن ب ــى در آن دارد. ب ــهم مهم س
ــد.  ــن شــناخت کمــک مى کن ــه ای ــه ب ــر اســت. حضــور در جامع ــا مؤث ــا و اولویت ه نیازه
بــراى چگونــه نوشــتن نیــز الزم اســت در ســه محــور آمــوزش تجربــه و تمریــن و مطالعــۀ 

آثــار خــوب، کوشــش بســیارى انجــام شــود.
ــار اثرگــذار  ــه فعلیــت رســاند و آث ــن، اســتعدادها را ب ــا آموختــن فــن و تمری بایــد ب
ــى و  ــکلى و محتوای ــاى ش ــناخت عرصه ه ــه ش ــت ک ــد آورد. این جاس ــن پدی و متی
قابلیت هــاى واژه هــا و تعابیــر اولویــت پیــدا مى کنــد. در کتــاب حاضــر کــه به منظــور 
آمــوزش فــن نویســندگى بــه دانش آمــوزان تهیــه شــده ، بــه کلیــات روش نویســندگى 

ــت. ــه شده اس پرداخت

دربــارة ادبیــات کــودکان و نقــش بزرگ ترهــا در 
روى آوردن کــودك بــه کتــاب و مطالعــه

ــردا، 120 ص،  ــتگان ف ــم، فرش ــدى، ق ــواد حاجى آخون محمدج
ــاپ اول، 1000 نســخه. ــال، چ ــومیز)، 110000 ری ــى (ش رقع

شابک: 978-600-8723-26-4
موضوع(ها):

1. ادبیات کودکان و نوجوانان؛
2. خواندن- عالقه؛

3. کودکان- کتاب و مواد خواندنى.
ــوان  ــودك و نوج ــات ک ــت. ادبی ــکار ملت هاس ــد و اف ــات، عقای ــان احساس ــات ترجم ادبی
گونــه اى از ادبیــات اســت کــه جداســازى آن از بخش هــاى دیگــر ادبیــات بــا ســن مخاطبــان 
آن انجــام مى شــود. ادبیــات کــودك ایــن توانایــى را دارد کــه در کنــار کــودك او را بــا مطالعه 
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و کتــاب و داســتان آشــنا کنــد. هــدف نــگارش کتــاب حاضــر آشــنایى کــودك بــا مطالعــه و 
نقــش بزرگ ترهــا در روى آوردن کــودك بــه کتــاب و مطالعــه و قّصه گویــى و شــکل ظاهــرى 

کتــاب کــودك بوده اســت.

ــراه  ــه هم ــان «ب ــودکان و نوجوان ــات ک ــى در ادبی گام
مناســب» کتاب هــاى  کتاب شناســى 

ســعید غفــارى؛ ویراســتار: ســورى مرتضایى فــر، عبــاس گیلورى، 
ــال،  ــرى (شــومیز)، 120000 ری تهــران، دبیــزش، 130 ص، وزی

چــاپ اول، 1000 نســخه، نوبــت ویرایــش: 2.
شابک: 964-92077-6-7

موضوع(ها):
1. ادبیات کودکان و نوجوانان- تاریخ و نقد؛

2. ادبیات کودکان و نوجوانان- کتاب شناسى.

پرورش تفکر کودك با شعر آیرونى
مینــا مقدســى یزدى، تهــران، مصبــاح خــورى، 90 ص، وزیــرى 

(شــومیز)، 120000 ریــال، چــاپ اول، 1000 نســخه.
شابک: 978-600-95674-7-8

موضوع(ها):
1. کنایه در ادبیات؛

2. شاعران ایرانى- قرن 14- سرگذشت نامه؛
3. شعر کودکان و نوجوانان (فارسى)- قرن 14- تاریخ و نقد؛

4. شعر فارسى- تاریخ و نقد.
آیرونــى، در معنــاى عــام آن، صنعتــى اســت کــه نویســنده یــا شــاعر به وســیلۀ آن معنایــى 
مغایــر بــا آن چــه بیــان مى کنــد، درنظــر دارد. بســیارى از شــاعران به دلیــل اهمیــت دوران 
ــا  ــه ســرودن شــعر ب ــودك، ب کودکــى و نقــش حســاس آن در شــکل گیرى شــخصیت ک
ــز،  ــف طن ــاى مختل ــرد رویکرده ــا کارب ــاعران ب ــن ش ــد. ای ــى کرده ان ــاى مختلف مضمون ه
ــو و ایهــام در اشعارشــان ســعى در نزدیک کــردن کــودکان و  ــه، اقتبــاس، غل اســتهزا، کنای
نوجوانــان بــه ارزش هــاى اخالقــى و شفاف ســازى بایدهــا و نبایدهــا دارنــد. پژوهــش حاضــر 
ــا نگاهــى ســاختارى، عمده تریــن حلقــۀ ایــن  به شــیوة توصیفــى و تحلیلــى تــالش دارد ب

تناســب را بررســى و تحلیــل کنــد.
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نقد پژوهى

مقدمه اى بر شعر کودك
ــومیز)،  ــى (ش ــا، 120 ص، رقع ــران، آنیم ــى، ته ــى جلول شمس

100000 ریــال، چــاپ اول، 1000 نســخه.
موضوع(ها):

1. شعر کودکان و نوجوانان (فارسى)- قرن 14؛
2. شعر کودکان و نوجوانان- تاریخ و نقد.

ــى  ــى دنیای ــى و اخالق ــر تربیت ــاظ تأثی ــودك به لح ــاى ک دنی
ــاى  ــى از ابزاره ــوان یک ــعر به عن ــت و ش ــم اس ــاس و مه حس
ــان  ــد. بی ــا مى کن ــى ایف ــش مهم ــان نق ــن می ــى در ای تربیت
غیرمســتقیم اکثــر اشــعار کــودکان، برخــوردارى از وزن و آهنــگ مناســب، متناســب بودن 
موضــوع شــعر بــا دنیــاى خــاص کــودکان، آمــوزش مفاهیــم اخالقــى و اجتماعــى پذیرفتــه 
شــده و... ازجملــه مــواردى اســت کــه زمینــه را بــراى جامعه پذیــرى کــودك و دادن بینــش 
الزم بــه وى آمــاده مى کنــد. کتــاب حاضــر به منظــور ارائــۀ مقدمــه اى دربــارة شــعر کــودك 

به رشــتۀ تحریــر درآمده اســت.

ــا و  ــاز: مقاله ه ــاى فرهنگ س ــودك و کتاب ه ــات ک ادبی
مصاحبه هــاى مصطفــى رحماندوســت (شــاعر، مترجــم، 

نویســنده و محقــق ادبیــات کــودك و نوجوان)
ــورة  ــارات س ــرکت انتش ــران، ش ــداد، ته ــین ح ــام: حس به اهتم
ــاپ اول،  ــال، چ ــومیز)، 22000 ری ــرى (ش ــر، 612 ص، وزی مه

ــخه. 2500 نس
شابک: 978-600-03-0258-0

موضوع(ها):
1. رحماندوست، مصطفى، 1329؛

2. ادبیات کودکان و نوجوانان (فارسى)- ایران- تاریخ و نقد؛
3. شاعران ایرانى- قرن 14.

اثــر پیــش ِرو شــامل مقاله هــا و مصاحبه هــاى مصطفــى رحماندوســت اســت کــه به کوشــش 
ــداد  ــوم ح ــتاد، مرح ــۀ هش ــردآورى شده اســت. در اواســط ده ــداد گ ــوم حســین ح مرح
ــوال نویســندگان و شــاعران  ــر پژوهــش و ثبــت احــوال و اق ــه اى کــه در ام به جهــت عالق
ــا  ــه گــردآورى مصاحبه ه ــدام ب شــاخص در عرصــۀ ادبیــات کــودك و نوجــوان داشــت، اق
ــاب در  ــب کت ــرد. مطال ــه ک ــن عرص ــذار در ای ــاى تأثیرگ ــن از چهره ه ــد ت ــاالت چن و مق
پنــج بخــش تدویــن شده اســت. بخــش اول بــه مقاله هــا و نقدهــاى مصطفــى رحماندوســت 
اختصــاص دارد و دربردارنــده هفــده قســمت اســت. بخــش دوم مصاحبه هــا و میزگردهــاى 
اوســت. در بخــش ســوم یادهــا و تجربه هــاى آقــاى رحماندوســت آمــده و بخــش چهــارم 
شــامل دیدگاه هــاى دیگــران دربــارة ایشــان اســت. بخــش پایانــى نیــز بــه نمایه هــاى کتــاب 

تعلــق دارد.
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هوشنگ دوم: گفت و گو با هوشنگ مرادى کرمانى
به اهتمــام: کریــم فیضــى، تهــران، معیــن، 552 ص، رقعــى 
ــت  ــخه، نوب ــاپ اول، 770 نس ــال، چ ــور)، 370000 ری (گالینگ

ــش: 2. ویرای
شابک: 978-964-165-182-6

موضوع(ها):
1. مرادى کرمانى، هوشنگ، 1323- مصاحبه ها؛
2. داستان نویسان ایرانى- قرن 14- مصاحبه ها.

درحقیقــت ایــن کتــاب آینه اى اســت در برابــر یک آینــه و آن چه 
ــه  ــا او غریب ــم ب ــما ه ــه ش ــان مطــرح اســت، روایت شــدن نویســنده اى اســت ک دراین می
نیســتید. ایــن کتــاب متــن گفت وگــوى مفصلــى بــا «هوشــنگ مــرادى کرمانــى» نویســندة 
ــران اســت. وى نویســنده اى ســاده نویس  ــان ای برجســتۀ حــوزة ادبیــات کــودکان و نوجوان
اســت کــه در ســه دهــۀ اخیــر بــا نســل کــودك و نوجــوان ایرانــى، بیشــترین و روشــن ترین 
ارتباط هــا را برقــرار کــرده و بــه موفقیت هــاى بزرگــى در کار خــود دســت یافته اســت. ایشــان 
در ایــن گفت وگــو بــه تمــام پرســش هاى مربــوط بــه زندگــى و زمانــه و روزگار خــود پاســخ 
داده اســت؛ به گونــه اى کــه تمــام جریان هــاى قابل بحــث فــردى و اجتماعــى یــک زندگــى 

و شــبیه و نزدیــک بــه او بررســى شده اســت.

نقــش مینــو: براســاس ترجمــه، نقــد و بررســى کتــاب 
«کــودك ســاده لوح و گربــۀ روشــنفکر» از احمــد 

بهجــت
آزاده نــوروزى، قــم، فرشــتگان فــردا، 166 ص، رقعــى (شــومیز)، 

160000 ریــال، چــاپ اول، 1000 نســخه.
شابک: 978-600-97092-3-6

موضوع(ها):
1. بهجت، احمد، 1932-م. حوار بین طفل ساذج و قط مثقف- نقد 

و تفسیر؛
2. داستان هاى عربى- مصر- قرن 20 م- تاریخ و نقد؛

3. داستان هاى عربى- مصر- قرن 20 م.
دوام و اعتبــار هــر ملــت مرهــون ادبیــات و آثــار ادبــى نویســندگان آن قــوم اســت. نوشــتار 
ــۀ روشــنفکر از  ــاب کــودك ســاده لوح و گرب ــد و بررســى کت حاضــر براســاس ترجمــه، نق
ــزار ترجمــه  ــا اســتفاده از اب احمــد بهجــت گــردآورى شده اســت. در ایــن اثــر اهــل قلــم ب
به ســراغ یکــى از نویســندگان برجســتۀ مصــرى رفته اســت و بخشــى از کتــاب ذکرشــده را 

بــا ترجمــه  اى هنرمندانــه و ســلیس، در اختیــار خواننــدگان قــرار داده اســت.
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