
 0011اردیبهشت ـدبستانی های مناسب برای دوره پیشفهرست کتاب

 

 بازی و سرگرمی

، حیوانات؛ مترجم: جواد کریمی؛ تهران؛ شرکت انتشارات فنی 4گروه مؤلفان کومن؛ کتاب کار کومن؛ رنگ کنیم  •

 3319-11دبستانی؛ ثبت: ؛ مناسب برای کودک پیش1093774009399ص؛ رحلی، شابک:93؛ 9911ایران؛ 

؛ مترجم: جواد کریمی؛ تهران؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛ 9گروه مؤلفان کومن؛ کتاب کار کومن؛ رنگ کنیم  •

 3310-11دبستانی؛ ثبت: ؛ مناسب برای کودک پیش1093774009999ص؛ رحلی، شابک:93؛ 9911

 

 های علمیفعالیت

؛ 9911رود؛ مترجم: مهسا خسروی؛ تهران؛ افق؛ یپزشکی ماستلی، نویل/ بیکر، مارک؛ دنیای پپا؛ پپا به دندان •

 7093-11دبستانی؛ ثبت: ؛ مناسب برای کودک پیش1093779099430ص؛ خشتی، شابک:39

 

 قصه

؛ 9911استلی، نویل/ بیکر، مارک؛ دنیای پپا؛ جورج و اولین روز مهد کودک؛ مترجم: مهسا خسروی؛ تهران؛ افق؛  •

 3331-11دبستانی؛ ثبت: سب برای کودک پیش؛ منا1093779099119ص؛ خشتی، شابک:39

ص؛ 39؛ 9911خورد؛ مترجم: مهسا خسروی؛ تهران؛ افق؛ استلی، نویل/ بیکر، مارک؛ دنیای پپا؛ جورج سرما می •

 3393-11دبستانی؛ ثبت: ؛ مناسب برای کودک پیش1093779091737خشتی، شابک:

ص؛ خشتی، 39؛ 9911مترجم: مهسا خسروی؛ تهران؛ افق؛ استلی، نویل/ بیکر، مارک؛ دنیای پپا؛ بادکنک جورج؛  •

 3397-11دبستانی؛ ثبت: ؛ مناسب برای کودک پیش1093779091773شابک:

ص؛ 39؛ 9911استلی، نویل/ بیکر، مارک؛ دنیای پپا؛ دایناسور جدید جورج؛ مترجم: مهسا خسروی؛ تهران؛ افق؛  •

 3399-11دبستانی؛ ثبت: پیش؛ مناسب برای کودک 1093779091799خشتی، شابک:

ص؛ 39؛ 9911ماجرا؛ مترجم: مهسا خسروی؛ تهران؛ افق؛ استلی، نویل/ بیکر، مارک؛ دنیای پپا؛ پپا و مهمانی پر •

 3399-11دبستانی؛ ثبت: ؛ مناسب برای کودک پیش1093779091790خشتی، شابک:



؛ 9911ترجم: مهسا خسروی؛ تهران؛ افق؛ پرسروصدا؛ م نیاستلی، نویل/ بیکر، مارک؛ دنیای پپا؛ جورج و نی •

 3394-11دبستانی؛ ثبت: ؛ مناسب برای کودک پیش1091347939091ص؛ خشتی، شابک:93

ص؛ خشتی، 39؛ 9911رضایی برفویه، فاطمه؛ سبزه کوچولو؛ تهران؛ مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان؛  •

 3919-11دبستانی؛ ثبت:؛ مناسب برای کودک پیش1093779091744شابک:

ص؛ خشتی، 34؛ 9911دانی، معصومه؛ ماجراهای شوتک؛ دیدی گم شدیم!؛ تهران؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛ یز •

 3970-11دبستانی؛ ثبت: ؛ مناسب برای کودک پیش1093774004997شابک:

 

 کاردستی

ریمی؛ کگروه مؤلفان کومن؛ کتاب کار کومن؛ داستانی از قیچی و چسب! )بیا ببریم و بچسبانیم(؛ مترجم: جواد  •

؛ مناسب برای کودک 1093774004799ص؛ بیاضی، شابک:47؛ 9911تهران؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛ 

 3311-11دبستانی؛ ثبت: پیش

 

 های زندگیمهارت

ص؛ 34؛ 9919مزه؛ مترجم: سمیرا ابراهیمی؛ تهران؛ کتاب پرنده؛ خوش پار، تاد؛ خانواده جورواجور؛ خانواده •

 3090-11دبستانی؛ ثبت: ؛ مناسب برای کودک پیش1093773937300خشتی، شابک:

ص؛ 34؛ 9919مزه؛ مترجم: سمیرا ابراهیمی؛ تهران؛ کتاب پرنده؛ پار، تاد؛ خانواده جورواجور؛ بابابزرگ خوش •

 3090-11دبستانی؛ ثبت: ؛ مناسب برای کودک پیش1093773937309خشتی، شابک:

ص؛ 34؛ 9919مزه؛ مترجم: سمیرا ابراهیمی؛ تهران؛ کتاب پرنده؛ بزرگ خوشپار، تاد؛ خانواده جورواجور؛ مامان •

 11-3099ت: دبستانی؛ ثب؛ مناسب برای کودک پیش1093773937344خشتی، شابک:

ص؛ خشتی، 34؛ 9919مزه؛ مترجم: سمیرا ابراهیمی؛ تهران؛ کتاب پرنده؛ پار، تاد؛ خانواده جورواجور؛ بابای خوش •

 3091-11دبستانی؛ ثبت: رای کودک پیش؛ مناسب ب1093773937390شابک:

؛ 9911مایر، مرسر؛ ماجراهای کریتر؛ فقط من و بابام؛ مترجم: هایده کروبی؛ تهران؛ شرکت انتشارات فنی ایران؛  •

 3990-11دبستانی؛ ثبت: ؛ مناسب برای کودک پیش1093774009901ص؛ خشتی، شابک:93

 



 افزایی مربیانمرجع نظری و دانش

تلفن همراه،  فور،اسبررسی اثرات تربیتی اخالقی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، پیمنطقی، مرتضی؛  •

/ مربی برای مناسب ؛1093774907937:شابک وزیری، ص؛904 ؛9911 بعثت؛ تهران؛  ؛3ماهواره و رایانه جلد

 3999-11: ثبت دانشجومعلمان؛/ والدین

تلفن همراه،  فور،اسربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، پیمنطقی، مرتضی؛ بررسی اثرات تربیتی اخالقی کا •

/ مربی برای مناسب ؛1093774907003:شابک وزیری، ص؛997 ؛9911 بعثت؛ تهران؛  ؛9ماهواره و رایانه جلد 

 3993-11: ثبت دانشجومعلمان؛/ والدین

اره ماهواه، تلفن همرفور، اس، بیتبلتن از بستااز دپیش ن کادکوی بررجتماعی کاات اثراسی ربرمنطقی، مرتضی؛  •

/ والدین/ مربی برای مناسب ؛1093774907343:شابک وزیری، ص؛319 ؛9911 بعثت؛ تهران؛  ؛3، جلد یانهو را

 3993-11: ثبت دانشجومعلمان؛

 ارهماهواه، تلفن همرفور، اس، پیتبلتن از بستااز دپیش ن کادکوی بررجتماعی کاات اثراسی ربرمنطقی، مرتضی؛  •

/ والدین/ مربی برای مناسب ؛1093774907391:شابک وزیری، ص؛314 ؛9911 بعثت؛ تهران؛  ؛9، جلد یانهو را

 3997-11: ثبت دانشجومعلمان؛

اه، ماهواره فور، تلفن همراسمنطقی، مرتضی؛ بررسی اثرات اقتصادی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، پی •

؛ مناسب برای مربی/ والدین/ 1093774907070ص؛ وزیری، شابک:937؛ 9911 بعثت؛ تهران؛  ؛3و رایانه، جلد 

 11-3990 :دانشجومعلمان؛ ثبت

اه، ماهواره فور، تلفن همراسمنطقی، مرتضی؛ بررسی اثرات اقتصادی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، پی •

؛ مناسب برای مربی/ والدین/ 1093774907300:شابک وزیری، ص؛909 ؛9911 بعثت؛ تهران؛  ؛9و رایانه، جلد 

 3994-11دانشجومعلمان؛ ثبت: 

اه، فور، تلفن همراسمنطقی، مرتضی؛ بررسی اثرات خانوادگی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، پی •

/ مربی برای مناسب ؛1093774907973:شابک وزیری، ص؛393 ؛9911 بعثت؛ تهران؛  ؛3ماهواره و رایانه جلد

 3999-11دانشجومعلمان؛ ثبت: / والدین

اه، فور، تلفن همراسمنطقی، مرتضی؛ بررسی اثرات خانوادگی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، پی •

/ مربی برای مناسب ؛10937749070173:شابک وزیری، ص؛379 ؛9911 بعثت؛ تهران؛  ؛9ماهواره و رایانه جلد

 3990-11: ثبت دانشجومعلمان؛/ والدین



اهواره فور، تلفن همراه، ماس، مرتضی؛ بررسی اثرات آموزشی کاربری کودکان پیش از دبستان از تبلت، پیمنطقی •

/ والدین/ مربی برای مناسب ؛1093774907031:شابک وزیری، ص؛919 ؛9911 بعثت؛ تهران؛  ؛3و رایانه جلد

 11-3939 :ثبت دانشجومعلمان؛

اهواره فور، تلفن همراه، ماسکودکان پیش از دبستان از تبلت، پی منطقی، مرتضی؛ بررسی اثرات آموزشی کاربری •

/ والدین/ مربی برای مناسب ؛1093774907040:شابک وزیری، ص؛903 ؛9911 بعثت؛ تهران؛  ؛9و رایانه جلد

 11-3931 :ثبت دانشجومعلمان؛


