
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

 نسخه13921مترجم- فالح، سیمامزرعه آقای پیتر فاگ1

 نسخه13921مترجم- باطنی، محسنوینی خرس کوچولو2

 نسخه13901کتاب رنگ آمیزی مرد عنکبوتی3

 نسخه13791مترجم- اصفهانی، زهراسیندرال4

 نسخه1لزگی، سید حبیب اهللقناری آزاد5

 نسخه13781رحیم بخش، زرینحسنی و عمه چاقه6

 نسخه13811آشیان، آزادهحسنی و گل باقالی7

 نسخه13801شیرکوچولو و میمون مهربان8

 نسخه13811بهرنگی، صمدماهی سیاه کوچولو9

 نسخه13841باباخانی، محمدرضاشاه ماهی و جشن جنگلی10

 نسخه2پینوکیو11

 نسخه13901ذوالفقاری، علیمن چقدر باهوشم؟12

 نسخه13881صابری، بابکقصه13

 نسخه13911خانواده، مهارت های زندگی/ کتاب کار کودک14

 جلد113913-3شکوفه های نور 15

 نسخه13791کشاورز، ناصرحسنی و خانم حنا16

 نسخه13791کشاورز، ناصرحسنی و گل آقا17

 نسخه13781کشاورز، ناصرحسنی و آدم فضایی18

 نسخه1حسن کچل و سه بزغاله19

 نسخه13801جهانیان، ماهکحسنی با آب بازی نکن20

 نسخه13811ستاری، فاطمهمملی بی احتیاطه21

 نسخه1پورنگگربه من نازنازیه، همه ش به فکر بازیه22

 نسخه13781قاسم نیا، شکوهخاله ریزه و قاشق سحرآمیز23

 نسخه13781قاسم نیا، شکوهخال ریزه و صندوق جادویی24

 نسخه13791کشاورز، ناصرچاقاله نگو یه دسته گل با نمک و تپل مپل25

 نسخه13821عالی، نجمیهحسنی به مکتب نمیرفت26

 نسخه13801طاهباز، پری سیمابگو که من کی هستم؟27

(1395دی ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای مرتضی قصری 



 نسخه13803طاهباز، پری سیمابگو که من چی هستم؟28

 نسخه13811احمدی، ژیالاتل متل توتوله، گاو حسن چه خوبه29

 نسخه13801جاللیان، نسرینخاله سوسک ناقال، آقای موش بال30

 نسخه13771احمدی، ژیالآهو خانم تیزپا، عروس شده چه زیبا31

 نسخه13831آشیان، آزادهننه نقلی مهربون32

 نسخه13781صوفی نژاد، اسماعیلحسنی و دزد خروس دم دراز33

 نسخه13862اسمیت، الیزابتکیتی به دیدن مامان بزرگ می رود34

 نسخه13861مترجم- بابایی، سباپدری که دیگ شد35

 نسخه13831هیراشیما، جینکاله زیبای کیتی36

 نسخه13861هیراشیما، ژانجشن فارغ التحصیلی کیتی37

 نسخه13861ویس، النکیتی می خواهد مامانش را خوش حال کند38

 نسخه13801سمیعی، شیدافسقلی بگو چی دوست داری؟39

 نسخه13781رحیم بخش، زرینحسنی میای بازی کنیم40

 نسخه1حسنی ما یه بره داشت41

 نسخه13791شعبانی، اسداهللحسنی چقدر شیطونکه42

 نسخه13881رحمتی، فهیمهفصل مورد عالقه من43

 نسخه13781اشترانی، هوشنگشیرین تپل و آدم برفی44

 نسخه13801احمدی، ژیالحسنی گل پسره با عم قزی همسفره45

 نسخه13801شعبان نژاد، افسانهسوسکی خانم کجا میری؟46

 نسخه13781مشتاق شهمیری، ونوسماجرای االغ و بز47

 نسخه13811مترجم- مافی، حسینپری دریایی48

 نسخه13791معصومان، لیاللباس پوشیدن مموش49

 نسخه13791معصومان، لیالنان  پختن مموش50

 نسخه13791معصومان، زهرامموش در حمام51

 نسخه13861مترجم- بهروزی، سعیدموش روستایی و موش شهری و دو قصه دیگر52

 نسخه13851مترجم- شهبازی، حمیدپسر هلو، قلعه لولو53

 نسخه13782رضایی، سعید2 و 1.حسنی یه پارچه آقا، حسنی گل تو باغا ج54

 نسخه13782اشترانی، هوشنگماجراهای شیرین تپل 55

 نسخه13801حق پرست، نوراموش و موشی و خرگوش56

 نسخه13801اکرمی، طاهرهعروسی مورچه ها57

 نسخه1اورنگیان، شهربانوقصه خرس تنبل که اومده به جنگل58

 نسخه13801احمدی، ژیالجوجه سیا کوچولو59

 نسخه1حسنی  باباش یه باغ داره60

 نسخه13811ستاری، فاطمهمملی خجالتی بود61

 نسخه13841مترجم- نامجو، بیژنتخم طالیی و میمون جادویی62

 نسخه13851مترجم- بابایی، سباروباه پلید، کالغ سفید63

 نسخه13811قیصری، کبریهایدی دختر کوهستان64

 نسخه13811وایز، النعروسک ماری کجاست؟65



 نسخه13801هاشمی، امیدعسل، عسل شیرینه66

 نسخه13781آشیان، آزادهحسنی نهال می کاره67

 نسخه13811شعبان نژاد، افسانهشب آمده و ستاره68

 نسخه13801سالک، داودکیه کیه در می زنه؟69

 نسخه13801اعتمادنیا، علیحسنی و تنبلی هاش70

 نسخه13831شیرمحمدکریمی، مانداناحسنی و کدو قلقله زن71

 نسخه13801مترجم- رحیم بخش، زرینسه بچه خوک کوچولو72

 نسخه13801احمدی، ژیالحسنی و بزغاله73

 نسخه1حسنی نگو یه دسته گل74

 نسخه1قلی و مرغ توپولو75

 نسخه13801اشترانی، هوشنگکجا بریم؟ اینجا دیگه خونه ماست76

 نسخه13791بلکامه، شادیپیراهن آبی نماز77

 نسخه13781کشمیری، آزیتایاد بگیریم، بازی کنیم78

 نسخه1دویدم و دویدم79

 نسخه13821قاسم زاده، فرشتهحسنی مخواد پلیس بشه80

 نسخه1خرسی و رنگ ها81

 نسخه1قصه هاپو و آقاموشه82

 نسخه13801قدری گلستانی، هادی3.میکی ج83

 نسخه1اکراد، مریمکوچولو بیا رنگ کن84

 نسخه13811هاشمی، مهشیددیگه از آمپول نمی ترسم85

 نسخه13811هاشمی، مهشیددیگه از لولو نمی ترسم86

 نسخه13791شعبان نژاد، افسانهجوجه زرد تپلی87

 نسخه13761محمدی لویه، بیژنمیخواهم از وسایل نقلیه بگویم88

 نسخه13891جاللپور، سمیهمشکل غذایی پتی89

 نسخه13771مترجم- سعیدبهر، زهراسواری در جنگل90

 نسخه13801سمیعی، شیداموش کوچولو توی جنگل گم شده91

 نسخه13791سمیعی، شیداماجرای خرگوش و خرس تنبل92

 نسخه13641پورحبیب، مسه دوست93

 نسخه13821رجبی، مجیدهری پاتر و زندانی آزکابان94

 نسخه13921اسالمی، منیژهخرگوشی که شمردن را دوست دوست داشت95

 نسخه13921جعفری، الله تا مامان5قصه های 96

 نسخه13781مشتاق شهمیری، ونوسموش کوچولو و ماه مهربان97

 نسخه1حقانی ذبیحی، نگارنازدونه98

 نسخه13921هاشمی، کبریکسی کفش نمی خرد؟99

 نسخه13931رمضانی، آرزودلفین کوچولو100

 نسخه13821مترجم- عابدی، حجت اهللسفرهای گالیور101

 نسخه13761مترجم- بهرامی، محسنصدا102

 نسخه13851بوتیمار، منیره ساداتتبلیغ: 1قصه های زری کوچو لو103

 نسخه13801قدری گلستانی، هادی1.گوفی ج104



 نسخه1خرگوش کوچولو و خرس تپلی105

 نسخه13811سمیعی، شیدابچه ها بهار میاد106

 نسخه13861موسوی زاده، سعیدهشیر مغرور و خرگوش دانا107

 نسخه13921مترجم- رمضانی، آرزواین صدای چیه؟108

 نسخه13931مترجم- رمضانی، آرزوکی دوست خورشید میشه؟109

 نسخه13911کشاورز، ناصرنه چک زدیم نه چونه عروس اومد به خونه110

 نسخه13781بلکامه، شادیباغ وحش111

 نسخه13921مترجم- رمضانی، آرزوپل رنگین کمان112

 نسخه13921مترجم- رمضانی، آرزودانه موز کجاست؟113

 نسخه13801حق پرست، نوراپیشی کوچولو114

 نسخه1سمیعی، شیداحسنی رنگ می کند115

 نسخه13791سمیعی، شیدایک روز خوب116

 نسخه13761محمدی لویه، بیژنمامان از میوه ها بگویم؟117

 نسخه13761محمدی لویه، بیژنمیخواهم از پرندگان بگویم118

 نسخه1محمدی لویه، بیژنمامان از حیوانات بگویم؟119

 نسخه13931مترجم- رمضانی، آرزومن دوست دندانمم120

 نسخه13811تمجیدی، نسیمماجراهای علی و گلی و جوجه های لپ گل گلی121

 نسخه13921کلهر، فریبافقط می توانم پدر باشم122

 نسخه13761بنت، دیویدهوا123

 نسخه13761بنت، دیویدآب124

 نسخه13761بنت، دیویدآتش125

 نسخه13761بنت، دیویدزمین126

 نسخه13761بنت، دیویدفصل ها127

 نسخه13761بنت، دیویدروز و شب128

 نسخه13761بنت، دیویدباران129

 نسخه13791مترجم- قیصری، کبریبامبلی130

 نسخه13891مترجم- احمدی، آناداستان نمو131

 نسخه13801قدری گلستانی، هادی2.دانلد ج132

 نسخه13901سیف اللهی، میثمکتاب رنگ آمیزی الک پشتهای نینجا133

 نسخه1سمیعی، شیداحسنی و آفتاب و مهتاب134

 نسخه1مطیعی، مهرکدختر جیک جیک خانم135

 نسخه1سمیعی، شیدانقاشی های عمو جنگلی136

 نسخه13821آزادی، خدیجهدارا و سارا137

 نسخه1مفاهیم ساده ی علوم138

 نسخه1مفاهیم ساده ی ریاضی139

 نسخه1مافی، حسینمهمونیه تو جنگل تنها نباش و تنبل140

 نسخه1مافی، حسینماهی کوچولو تنها گشت می زنه تو دریا141

 نسخه1مافی، حسینتو مزرعه ای زیبا بره اومد به دنیا142

 نسخه1اخمالو خان غرغرو143

 نسخه13791احمدی، ژیالحسنی باسواد شده عم قزی خیلی شاد شده144



 نسخه13811سیاه جمسی، احسانحسنی به دسته گل می شه145

 نسخه13771شعبانی، اسداهللحسنی کالس اوله146

 نسخه13791شعبانی، اسداهللحسنی یه دسته گل بود147

 نسخه13811مترجم- قیصری، کبریجک و لوبیای سحر آمیز148

 نسخه13881مک وی، مارککیتی و یک روز با پدر149

 نسخه13791ماهوتی، مهرییه توپ دارم قل قلیه150

 نسخه13781آشیان، آزادهکودکانه151

 نسخه13811کشاورز، ناصرنی نی کوچولو یه گاو داشت علف تو باغچه می کاشت152

 نسخه13811کشاورز، ناصرنی نی کوچولو زرنگه شلوارش آبی رنگه153

 نسخه13811مافی، حسیندامبو فیل پرنده154

 نسخه13811کشاورز، ناصرنی نی کوچولو سواد داره یه دفتر و مداد داره155

 نسخه13791کشاورز، ناصرنی نی کوچولو چی کرده فیل ها رو قیچی کرده156

 نسخه13791کشاورز، ناصرنی نی کوچولو بی دندون افتاده توی قندون157

 نسخه13811کشاورز، ناصرنی نی کوچولو گل پسره، با خنده هاش دل می بره158

 نسخه13811کشاورز، ناصرنی نی کوچولو کجایی خونه عمو یا دایی159

 نسخه13811مترجم- ناصری، سیدحسنهاپوکومار بیا بریم مهمونی160

 نسخه13791اسانو، نانامیبه همه سالم می کنم161

 نسخه13881ماهوتی، مهریامام فرشته ها162

 نسخه13نشریه163

 نسخه1نه جیک جیک نه قارقار164

 نسخه1بز زنگوله پا و گرگ ناقال165

 نسخه1بند انگشتی166

 نسخه1کدوی قلقله زن و حیوانات جنگل167

 نسخه1هانس و گرتل168

 نسخه13881کشاورز، ناصرحسن کچل169

 نسخه13791اسانو، نانامیخوردنیها را دوست دارم170

 نسخه13791اسانو، نانامیخودم به دستشویی می روم171

 نسخه13791اسانو، نانامیخودم لباسم را می پوشم172

 نسخه13791اسانو، نانامیاسباب بازیهایم را جمع می کنم173

 نسخه13791اسانو، نانامیدندانم را مسواک می زنم174

 نسخه13831کشاورزی آزاد، مرجانفرشته ای متولد می شود175

 نسخه13781نجار، حسنحسن کچل و االغ پیرش متل176

 جلد13904جاه طلب ضیابری، مهشید1-4.سفر به سرزمین مشاغل ج177

 نسخه1013891.هر کسی کار خودش ج178

 نسخه13891اکرمی، جمال الدینچه طور سالم بمانم؟179

 نسخه1نی نی تپلی در مزرعه180

 نسخه13881اکرمی، جمال الدینمن چه می پوشم؟181

 نسخه13891اکرمی، جمال الدینچی با چی؟182

 نسخه13881اکرمی، جمال الدینچهار فصل183



 نسخه13891اکرمی، جمال الدینمن می توانم بشمرم184

 نسخه1خدادوست، احمدآموزش الفبا و رنگ آمیزی185

 نسخه1مهاجری، شیرینآموزش الفبای فارسی186

 نسخه13821کاظم زاده، لیالشهر من187

 نسخه2ببینیم، بخوانیم، رنگ کنیم188

 نسخه13901عابدین نیا، راحلهجانوارن کوچک189

 نسخه12صالحی زاده، زهراکتاب های طالیی هستی190

 نسخه13891می می نی کجاست؟ توخونه پیش مامان می مونه191

 نسخه13901مترجم- عابدین نیا، راحلهآموزش اعداد192

 نسخه13891رونی، آنکتاب شمار ش و رنگ193

 نسخه1هالو، فرنآشنایی با شکلها و رنگها194

 نسخه1هالو، فرنآشنایی با اعداد195

 نسخه13831کشاورز، ناصرمی می نی الهی بد نبینی196

 نسخه13871کشاورز، ناصرپنیر داداش ماسته حرف می می راسته197

 نسخه13871کشاورز، ناصرمی می نی تو مهد کودک دوسته با فیل و اردک198

 نسخه13871کشاورز، ناصرمی می نی تولد و مهمونی199

 نسخه13871کشاورز، ناصرمی می نی پشت پرده یه سکه پیدا کرده200

 نسخه13872کشاورز، ناصرمی می نی حاال تمیزترینی201

 نسخه13871کشاورز، ناصرپرنده رو درخته می می نی شده شلخته202

 نسخه138713851درخت و برگ و ریشه می می نی پیدا می شه203

 نسخه13871کشاورز، ناصرمی می نی یه عالمه شیرینی204

 نسخه13871کشاورز، ناصرمی می نی گل می کشه یا نی نی205

 نسخه13871کشاورز، ناصرمی می نی چه دوست نازنینی206

 نسخه13801کشکولی، مریم1برفک و مشاغل 207

 نسخه13801کشکولی، مریمبرفک و حیوانات گمشده208

 نسخه13781ژالی، سوسنرنگها209

 نسخه13781ژالی، سوسنضدها210

 نسخه13781ژالی، سوسنبدن من211

 نسخه13781ژالی، سوسنالفبا212

 نسخه1االغ و سگ کوچولوی نازنازی213

 نسخه1سوت بزنیم، بخوانیم214

 نسخه13781مترجم- ژالی، داریوشایمنی و سالمت215

 نسخه13821مهدوی میالنی، سرورآشنایی با حیوانات اهلی216

 نسخه13861ولید، ناسیستاجرا مین217

 نسخه13851صالحی، شهراماتل متل گل اومد218

 نسخه1میرمطهر، بهدختافسانه شمشیر در سنگ219

 نسخه1واسیلیا و عروسک جادویی220

 نسخه13871میرزایی دالویز، محمودخرگوش ناز و بی حال افتاده توی گودال221

 نسخه1سک سک مشوق فرهنگ کتاب و کتابخوانی222

 نسخه1عوض پور، آمنهحسنی می ره به شیراز خونه خاله گلناز223



 نسخه1غذای حیوانات224

 نسخه1سبد225

 نسخه2داستانک226

 نسخه1جای پای گرگ227

 نسخه1اتوبوس و قطار228

 نسخه13871کشاورز، ناصرمی می نی دیگه بیکاره دوست و رفیق نداره229

 نسخه13881می می نی کجاست؟ رفته بیرون به مهد و پارک و خیابون230

 نسخه13861مافی، حسین(حیوانات جنگل)رنگ آمیزی با شعر 231

 نسخه13891احمدی، محمدسعیدکتاب رنگ و شناخت محیط232

 نسخه13781وفادار، محبوبهراز مریم233

 نسخه13831طیبی، پریوشبیلچه آبی ام کو؟234

 نسخه13841طیبی، پریوشکیک تولدم کو؟235

 نسخه13831مهروی پور، زهرهخرگوش باهوش و مامان زاغی236

 نسخه13821تبرایی، اعظمدر کمک های اولیه237
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 نسخه13891بالتین، انیدنادی در شهر اسباب بازی239

 نسخه13791رحماندوست، مصطفیزمستان240

 نسخه1سمیعی، شیدادنیای الفبا241

 نسخه13791سمیعی، شیداسارا و سعید در جنگل حیوانات242

 نسخه13841هدایت، طوبا1رنگ آمیزی و آموزش بهداشت 243

 نسخه13821عابدی، مجیدمرغ تخم طال244
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