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 9911رهنما، شاهین؛ شعر شباب؛ بیت من خانه نیست؛ نشر گویا؛  •

 9911شامانی، طیبه؛ شعر شباب؛ آلزایمر؛ نشر گویا؛  •

 9911نشر گویا؛  باباجانی، علی؛ شعر شباب؛ تخته سفید دل من؛ •

 9911نشر گویا؛  رود؛سیمینه شعبانی، اسداهلل؛ شعر شباب؛ ساز •

 9911دورترین مترسک جهان؛ نشر گویا؛  توالئی، حسین؛ شعر شباب؛ شانه •

 9911نشر گویا؛  های زلیخا؛امینی، سودابه؛ شعر شباب؛ ترانه •

 9911نشر گویا؛  وهاب، محمود؛ شعر شباب؛ ماهی رود توام؛پور •

 9911را به باد خواهد داد؛ نشر گویا؛ موسویان، انسیه؛ شعر شباب؛ درخت؛ پیراهنش  •

 9011آباد؛ قصه و داستان؛ میرابوطالبی، معصومه؛ نوجوان دوره اول؛ قنات رستم •

 9011قصه و داستان؛  زاده، حمیدرضا؛ نوجوان دوره اول؛ شوپه رد سرخ خون روی برف؛یعقوب •

 9911پرتقال؛ آبادی؛ گوی جنگل سیاه؛ محمد عباسکی؛ قصههایدگر، کریستین مک •

 9911خانی؛ مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان؛ رودا، امیلی؛ دیوار نامرئی؛ محبوبه نجف •

 9911فاطمه وزیری فرد؛ پرتقال؛  والن، گلوریا؛ دختر آفریقا؛ سیده •

 9911زاده؛ هوپا؛ نشین؛ زندگی معلق؛ امیرحسین مهدیدوفومبل، تیموته؛ توبی درخت •

 9911؛ زهرا توفیقی؛ پرتقال؛ پری، روزان؛ ستاره گرگ •

 9911دوش؛ مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان؛ صالحی، آتوسا؛ ضحاک مار  •

 9911پناه؛ پرتقال؛ پکر، سارا؛ اینجا؛ در دنیای واقعی؛ نغمه یزدانپنی •



 ؛ تهران9911هنگامه پزشگمهر؛ محراب قلم؛  کایپرز، الیس؛ زندگی روی در یخچال؛ •

 ؛ تهران9011آباد؛ قصه و داستان؛ ه؛ نوجوان دوره اول؛ قنات رستممیرابوطالبی، معصوم •

 ؛ تهران9011زاده، حمیدرضا؛ نوجوان دوره اول؛ شوپه رد سرخ خون روی برف؛ قصه و داستان؛ یعقوب •

 ؛ تهران9911ویرش؛ مهدی شهشهانی؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ میشلز، تیلده؛ شاه کوچولو کاله •

 ؛ تهران9911هنما، شاهین؛ شعر شباب؛ بیت من خانه نیست؛ نشر گویا؛ ر •

 ؛ تهران9911باباجانی، علی؛ شعر شباب؛ تخته سفید دل من؛ نشر گویا؛  •

 ؛ تهران9911رود؛ نشر گویا؛ شعبانی، اسداهلل؛ شعر شباب؛ ساز سیمینه •

 ؛ تهران9911گویا؛ دورترین مترسک جهان؛ نشر  توالئی، حسین؛ شعر شباب؛ شانه •

 ؛ تهران9911نشر گویا؛  وهاب، محمود؛ شعر شباب؛ ماهی رود توام؛پور •

 ؛ تهران9911موسویان، انسیه؛ شعر شباب؛ درخت، پیراهنش را به باد خواهد داد؛ نشر گویا؛  •

 ؛ تهران9911پور؛ افق؛ کاترل بویس، فرانک؛ روبات خرابکار؛ ثمین نبی •

 ؛ تهران9911ها؛ سپیده خلیلی؛ شرکت انتشارات ویژه نشر؛ بلوما و راز پاستیل من، زیلکه؛اشلینشت •

 ؛ تهران9911 پناه؛ پرتقال؛نغمه یزدان پکر، سارا؛ اینجا، در دنیای واقعی؛پنی •

 ؛ تهران9911 پرتقال؛ پری، روزان؛ ستاره گرگ؛ زهرا توفیقی؛ •

 ؛ تهران9911مدرسه برهان؛ دوش؛ مؤسسه فرهنگی صالحی، آتوسا؛ ضحاک مار  •

 ؛ تهران9911شجاعی، سیدمهدی؛ زنی مردی و دنیایی نامردی؛ کتاب نیستان؛  •

 ؛ تهران9911هوپا؛  پناه؛زندگی با بازی بهتر است یا بی بازی؟؛ نغمه یزدان پایپ، جیم؛ •

 ؛ تهران9911 کاناوان، راجر؛ زندگی با باکتری بهتر است یا بی باکتری؟؛ سارا قربانی؛ هوپا؛ •

 ؛ تهران9911 هوپا؛ زندگی با درد بهتر است یا بی درد؟؛ سارا قربانی؛ دونالد، فیونا؛مک •

 ؛ تهران9911راد؛ هوپا؛ پرستو حمیدی های زشت؛آرنولد، نیک؛ تونل وحشت علوم؛ حشره •

 ؛ تهران9911 حسن ساالری؛ شهر قلم؛ فناوری؛ گروه نویسندگان؛ دانشنامه تصویری بریتانیکا؛ •



  

 


