
سنی  گروه  برای  زبان ها  دیگر  و  انگلیسی  فارسی،  کتاب های  ناشر  مهری  نشر 
بین المللی  کنوانسیون  قوانین  رعایت  با  که  است  نوجوان  و  و کودک  بزرگ سال 
کپی رایت به انتشار کتاب می پردازد؛ با در نظر گرفتن این نکته که نخستین مخاطب 

این مؤسسۀ انتشاراتی، فارسی زبانان هستند.

نشر مهری با آرمان و هدفی که »ویکتور هوگو« آن را »ارزش جاوادنۀ تاریخ« می داند، 
می کوشد یگانه معیار گزینش را فقط کیفیت آثار در نظر بگیرد؛ با این رویکرد که 
تمام سلیقه ها و دیدگاه ها می توانند عضوی از خانوادۀ نشر مهری باشند. ازاین رو 
شهرت نویسندگان و مترجمان، نقش تعیین کننده ای در انتخاب و انتشار کتاب ها 
در  مترجمان کمتر شناخته شده  و  مؤلفان  باکیفیت  آثار  انتشار  ما  اولویت  ندارد. 
عرصۀ موضوعی علوم انسانی است، و همین اولویت، یکی از هدف های اصلی نشر 
مهری است که تا به امروز نیز بر همین مدار برنامه ریزی شده. ما باور داریم که در 
دورافتاده ترین مناطق جغرافیایِی این خاِک پاِک طربناک، استعدادهای درخشانی 
وجود دارد که فقط به تاباندن اندک نوری، حضور درخشانشان در پهنۀ گیتی تبلور 
می یابد. بکوشیم با دست در دست هم نهادن، به بالندگی فرهنگ، این یگانه سالح 

مبارزه با دروغ و تزویر، یاری دهیم.

نویسندگان و مترجمان می توانند از طریق نشانی زیر با ما در تماس باشند.

 www.mehripublication.com   info@mehripublication.com

مخاطبان و عالقه مندان می توانند درخواست های خود را از طریق نشانی ایمیل و شماره 
تلفن زیر ثبت کنند.

 sales@mehripublication.com   +44 (0) 7475 462064
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تاریخ، پژوهش، نقد و نظر
مقدمه ای بر روش كار با اقلیت های جنسی و جنسیتی )راهنمای روان شناسان، روان درمانگران، 

مشاوران و متخصصان بهداشت و سالمت روان(  محمدرسول يادگارفرد
فرهنگ محیط زیست با محوریت تغییر اقلیم  پردیس گودرزیان

کتاب سنج ششم )نقد و بررسی کتاب(  رضا اغنمی
کاوش های خرد نقاد   کورش نوابی

تشکل های زنانه جهادی از القاعده تا داعش  محمد ابو رمان، حسن ابو هنیه؛ مترجم: 
آزاده گریوانی 

طنازی های عبید  س. سیفی
حکم دادگاه میکونوس  پرویز دستمالچی

ریگ آمو )ایرانیان وُ ترکان ماوراءالنهر از اسالم تا حملهُ مغول(  عباس جوادی
دمکراسی های مدرن )دمکراسی ـ پارلمان ـ حقوق بشر(  پرویز دستمالچی

از مرز تا مرز )پژوهشی جامع در باب هویت قومی در ایران(  کامیل احمدی
طنز در ادبیات داستانی ایران در تبعید  اسد سیف

اسالم، اقتدارگرایی، و توسعه نیافتگی   احمد ت. کورو؛ مترجم: هانیه جعفری
اندیشه ورزی ها  جالل ایجادی 

فردیت در عطار، تصوف ایرانی و عرفان اروپایی   کلودیا یعقوبی؛ مترجم: آرش خوش صفا
خانه ای با در باز   کامیل احمدی

ایران  فخرالدین شوکت؛ مترجم: رضا طالبی
تواریخ آل عثمان  درویش احمد عاشقی )عاشق پاشازاده(؛ مترجم: رضا طالبی

ایران   و   انقالب   مشروطه  احمد   آغا   اوغلو؛ مترجم: رضا طالبی
ارامنه   و   ایران  میرزا   باال   محمدزاده؛ مترجم: رضا طالبی

آذربایجان و انقالب  محمد شریف افندی زاده؛ مترجم: رضا طالبی
نشانه گذاری ها در عزاداران بیل  س سیفی

جامعه شناسی آسیب ها و دگرگونی های جامعه ی ایران  جالل ایجادی 
كریستوفر هیچنز و تونی بلر: آیا دین منشأ خیر است؟   مترجم: محمدرضا مردانیان

سوزنی سمرقندی  صدری سعدی
ترور به نام "خدا" )نگاهی به تروریسم حکومتی جمهوری اسالمی ایران(  پرویز دستمالچی

نــــــشــــر مـــــهـــــری
منتشر  کرده است:



جستارهایی جامعه شناختی درباره  داستان امروز ایران؛ از بامداد خمار تا توکای آبی  مهرک 
کمالی

از ادبیات تا زندگی  احمد )سالم( خلفانی
زن درون )نوشتاری روانکاوانه در باب زنانگی(  رافائل ای. لوپز - کورو؛ مترجم:  فرشته مجیدیانی

زن در بوف کور؛ نگاهی به نقش و کارکرد زن در بوف کور اثر جاودانه ی صادق هدایت  
ابراهیم بلوکی

نقدی بر والیت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  پرویز دستمالچی
واگرایی عمیق در خاورمیانه  تیمور کوران؛ مترجم: سیدمهدی میرحسینی

نگاهی به تاریخ و تمدن آریایی  امامعلی رحمان
بررسی تاریخی، هرمنوتیک و جامعه شناختی قرآن  جالل ایجادی

داستان شهر ممنوعه )پژوهشی جامع در باب دگرباشان در ایران(  کامیل احمدی
نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی  جالل ایجادی

شکل و ساخت داستانِی ترانه های خیام  حسین آتش پرور 
رادیکال دهه ۷۰  مهدی یوسفی )میم.ئازا(

دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران  اسد سیف
مروری برحمالت اسکندر، اعراب و مغول به ایران و سقوط سلسله های هخامنشی، ساسانی 

و خوارزمشاهی  گردآورنده: فریدون قاسمی
واکاوی نقد ادبی فمینیستی در ادبیات زنان ایران )مجموعه  مقاالت(  آزاده دواچی

در همسایگی مترجم )گفت وگو با سروش حبیبی(  نیلوفر ُدهنی
سایه های سوشیانت )منجی گرایی در فرهنگ خودی(  س. سیفی

ادبیات و حقیقت )درباره آثار سینمایی و ادبی عتیق رحیمی(  نیلوفر ُدهنی
کتابی برای کتاب ها  اسد سیف

آیین های روسپیگری و روسپیگری آیینی  س. سیفی
ایران و اقوامش: جنبش ملی بلوچ   محمدحسن  حسین بر

پهلوی(   شاه  محمدرضا  کشورداری  و  اخالقی  ویژگی های  )زندگانی،  شاه  از  چهره ای 
هوشنگ عامری

غرور و مبارزه  زنان )تاریخ انجمن زنان فمینیست در نروژ از 1913)  الیزابت لونو، مترجم: 
مهدی اورند، متین باقرپور

زنان مبارز ایران، از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی  بنفشه حجازی
آن شی گائو، بودای پارسی  خسرو دهدشت حیدری )دوتتسو ذ نجی(

کتاب سنج چهارم  رضا اغنمی )نقد و بررسی کتاب(
جستارها در زبان و تاریخ فرهنگ پارسی  مسعود میرشاهی

خرافات به مثابه ایدئولوژی درسیاست ایرانیان از مجلسی تا احمدی نژاد  علی رهنما
تاریخ غریب، خاطرات شاه نادر کیانی  به کوشش مسعود میرشاهی

بانگ نوروزی در پرده واژ ه ها  مسعود میرشاهی



سلسله پژوهش های ایرانی
عهد قاجار و سودای فرهنگ  عباس امانت

داستاِن فارسی
رمان

سالخ  زکریا هاشمی 
یک تراژدی  قاضی ربیحاوی
لبخند مریم  قاضی ربیحاوی

پسران عشق  قاضی ربیحاوی
سیزدهمین فالمینگو  لیال امانی

مردم رنج )در شش جلد(  مرتضی فخری
انجیل میرزا  محسن زهتابی 

در ساحِل پانزدهم سپتامبر   ناهید کبیری 
در چنبر روایت   مجید   دانش آراسته

جزیره نفرین شده   مهدی رحمانیان حقیقی
نقطه امن   ایوب چاوران

هوم   لیال میرباقری؛ تصویرگر: گلی اصفهانی
شکار  زکریا هاشمی 

طوطی  زکریا هاشمی 
رِنج  مدِام  زیستن  رضا بهرام پور

عیار  زکریا هاشمی
سن خوزه شهر پرتقا ل های سرگردان   لیال   امانی

راهنمای جامِع جنگِل بوق  رضا جعفری
من، منصور و آلبرت  فرخنده حا جی زاده

ماه طلعت  ژیال آقارفیعی
دمپایی های سفید    ناهید پیلوار

ناوه کش   حامد نیک اختر
درچنگ   شهرام رحیمیان

تربیت کننده  سگ ماهی  احمد آرام
ناسراندازان  ماه دوران معّیری 

زندگی در تابوت های شرقی  پژار ملکی
موش ها بال ندارند  آرش خوش صفا

انجل لیدیز  خسرو دوامی
سال های سربی بی پایان  علیرضا اکبری

پسر عربی  مرتضی کربالیی لو
همه ما شریک جرم هستیم   حمید حامد



همه چیز درست بود و به اندازه  سپیده محمودی دانالو
گنبدهای قرمز دوست داشتنی  فاطمه کالنتری )صحرا(

تهران در آغوش برلین   فرزانه سید سعیدی
رویای ایرانی  انوشه منادی

آخ  فاطمه میرعبداللهی
زیر درخت دابلین  پرهام مطبوع

عقرب ِکشی )ماه پیشانی(  شهریار مندنی پور
مادیان سرکش  مژده شبان

انتقام با احترام گرفته شد  امین کاظمی
شروه  ماندانا انصاری

اهالی خانه پدری  علی اصغر راشدان
حضور در مجلس ختم خود  علی اصغر راشدان

تادانو  محمدرضا ساالری
ویرانگران  رضا اغنمی

طال  بهار بهزاد
دندان   هار   یک   روایت   آشفته  مظاهر شهامت

دوار  میثم علیپور
آن سوی چهره ها  رضا اغنمی

الیشا  فرزانه حوری
بوته های تمشک )والش کله(  محمد خوش ذوق

سندروم اولیس  رعنا سلیمانی
پیش از تردید  فهیمه فرسایی

مریم مجدلّیه  حسین دولت آبادی
توکای آبی  حامد اسماعیلیون
شب جمعه ایرانی  جواد پویان

آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشته اند  مهدی مرعشی
خانه بان  مریم دهخدایی

گدار )در سه جلد(  حسین دولت آبادی
ما بچه های خوب امیریه  علیرضا نوری زاده

چشم باز و گوش باز  زکریا هاشمی
اوروبروس  سپیده زمانی

کبودان  حسین دولت آبادی
خون اژدها  حسین دولت آبادی

مرداب  رضا اغنمی
باد سرخ  حسین دولت آبادی



چوبین در  حسین دولت آبادی
ایستگاه باستیل  حسین دولت آبادی

داستان بلند
در چنبر روایت   مجید   دانش   آراسته

دوگانه  زنی که خوابش نمی برد   آزاده دواچی
ماه تا چاه  حسین آتش پرور

خانه  پدری  علی اصغر راشدان
پنج زن  محمد عبدی

دهان شدگی  بهناز باقری

مجموعه داستان کوتاه
پس کی  هوا روشن می شود؟   گردآورنده: خلیل نیک پور

آب َرشک  شهره یوسفی
بدون مجوز   مهتاب قربانی 

سّومین نشانه   الهام امانی 
پاچراغ   علی اصغر راشدان

خانه غزل خانم   علی اصغر راشدان
و ناگهان پلنگ گفت زن و داستان های دیگر  عزت گوشه گیر

از باراِن گیالن   کیهان خانجانی
سودابه   در   آتش  خورشید رشاد

عقربه های هرز  معصومه محمدی )شهرزاد(، زینب زمانی زاده 
یکی هست یکی نیست   سعیده زادهوش

برهنه و برهمن  محمد عالی محمدی
یک وقتی یک جایی  پریسا عطاری

غوزک پالتینی  مصطفا عزیزی
شکوفه های گریان  رضا اغنمی

صفر بهتر از هیچ است  علی اصغر غفوری
از درون گذشته  فریدون نجفی

هوس ماهی سفید در مرداب  بهار بهروزگهر
حضرنامه ابرقو   رسول نفیسی؛ تصویرگر: بابک گرمچی

داستا ن های سوسمارنشان   گردآورنده: رضیه انصاری
انصراف از نقره شویی  آرش تهرانی

جزیره ای ها  نازی عظیما
حجم ناتمام عشق  ترانه مومنی

خب، یک چیزی بگویید!  خلیل نیک پور



حسن آباد  حمید فالحی
نیالپرتوی  مهسا عباسی

روز چهل ویکم  هلیا حمزه
مردگان سرزمین یخ زده  بهار بهروزگهر

در من زنی زندگی می  کند  مژده شبان
الفبای   گورکن ها  هادی   کیکاووسی

روزی   که   مادر  سگ   شدم  نوشابه امیری
هلنا گذاشت و رفت  سانا   نیکی یوس

آن زن بی آنکه بخواهد گفت خداحافظ و دختری بنام بی بی بوتول دزفولی  عزت گوشه گیر
روزی روزگاری رشت  مهکامه  رحیم زاده
ریچارد براتیگان در تهران  حامد احمدی

کافه در خاورمیانه  سعید منافی
اشک های نازی  رضا اغنمی

سیندرال بعد از نیمه شب  فرزانه گلچین

ادبیات ترجمه
رمان

اولین روزهای جهان  سالم خلفانی؛ مترجم: حسین تهرانی 
تشنگی  َاملی نوتومب؛ مترجم: بابک بیات

مرا عاشق بنامید  علی   المقری؛ مترجم: حیدر   ساعدی
تحقیق کوچکی درباره الیزه و یازده داستان دیگر  مانون ُاپهوف؛ مترجم: فروغ تمیمی

روزنگاری سوگ  روالن بارت؛ مترجم: مهدی مرعشی
کولی ها هم عاشق می شوند  واسینی األعرج؛ مترجم: سید حمیدرضا مهاجرانی

زینت  نوال السعداوی؛ مترجم: سید حمیدرضا مهاجرانی
گربه های پرنده  احمد خلفانی

زن نامی ندارد  دویگو آسنا؛ مترجم: یاسمن پوری
بازگشت روح آب  پپه ِتال، مترجم: مهدی خاکی

افسونگر، ناباکوف و شادی  لیلی اعظم زنگنه، مترجم: رضا پور اسماعیل
خانه  سیاهان  محمد حیاوی، مترجم: علی حسین نژاد
سرای شابندر  محمد حیاوی، مترجم:  غسان حمدان

پرنده شب  اینگه بورک بایر، مترجم: گلناز غبرایی
حرامزاده  استانبولی  الیف شافاک، مترجم: گلناز غبرایی

گوآپا  سلیم حداد، مترجم:  فرزام کوهسار
سودایی  جی ام. کوتسی، مترجم: محسن مینوخرد
مجازات غزه  گیدئون لوی، مترجم: فرهاد مهدوی



داستان بلند
آلتس لند  دورته هانس، مترجم: گلناز غبرایی

زن تخم مرغی  لیندا. دی. کرینو، مترجم: میم. دمادم
سفرنامه

گذرگاه اصفهان   مایته کارسنبرخ؛ مترجم: م. نیکوفر

شعر
آواز پل ها )گزیده  اشعار شاعران معروف آلمانی زبان(   مترجم: فرشته وزیری نسب

حماسه شیخ بدرالدین سیماونا   ناظم حکمت؛ مترجم: هاشم خسروشاهی
بی آنکه از چشم هایم بخوانی )شعرهای اروتیک چپ( )دوزبانه: آلمانی و فارسی(  آنا ماریا 

روداس؛ مترجم: علی اصغر فرداد
بوسه  آسمانی )دوزبانه: فارسی و انگلیسی(  کروالین مری کلیفلد؛ مترجم: سپیده زمانی

در صدای تو می دانی چیست؟  جمال ثریا؛ مترجم: بهرنگ قاسمی
پرواز ایکاروس )دوزبانه: آلمانی و فارسی(  هلیده دومین؛ مترجم: علی اصغر فرداد

آوازهای زیبایی ات  شاعر: ماریو مرسیه؛ مترجم: هدی سجادی

جستار
نظریه   مفاهیم   واقعی  جمشید   شیخ   الرآبادی

آبروی فقر یا چگونه فالکت جانشین فقر می شود   مجید رهنما؛ ترجمه و مقدمه: نازی عظیما
سوراخ فلسفه  حسام الدین توکلى

از کتاب ها و ترانه ها   فرشته مولوی
یک تصویر ارگانیک از یک نمونه  تام ُتر

مرثیه ای برای شکسپیر  شهروز رشید
دفترهای دوکا  شهروز رشید

یاد
هجرانی  فرخنده حا جی زاده

طنز فارسی
لبخند از پشت سیم خاردار )داستانک های علیرضا رضایی(  به کوشش: هوشنگ اسدی

ادبیات کالسیک 
»قصه  سنجان« داستان قرار به دینان بی قرار در هند  مهدی مرعشی

رساله یک کلمه )میرزا یوسف مستشارالدوله(  به کوشش باقر مؤمنی

سفرنامه
از َرمِی َجَمرات  مرتضی نگاهی

به سوی َطَبس )1959)  ویلی شیرکلوند؛ مترجم: فرخنده نیکو، ناصر زراعتی



خاطرات
روزی که مهاجر شدم  نوشابه امیری 

سلیطه  سارا افراسیابی
روزنگاری های دیاسپورا )در چهار جلد(  عزت گوشه گیر

نغمه رویش  م. الف. رها
اندیشه در قفس  مصطفی تراکمه

رسول  رضا نیمروز
جنگ و زندگی  هاشم روزی

میان دو دنیا )خاطراتی از سه سال اسارت در سلول های انفرادی قرارگاه اشرف(  رضا گوران
من به روشنی اندیشیده ام، من به صبح...  عباس منشی رودسری؛ به کوشِش بانو صابری

گذر عمر )خاطرات یک پرستار(  فرزانه جامعی
هی دلم می خواهد بخوابم  مهشید جهانبخش

زخم های  بی التیام )خاطرات  فرشته  هدایتی(  فرشته  خلج هدایتی
آرزوهای کال )در سه جلد(  فرانک مستوفی

روزی که پیر شدم  نوشابه امیری 
ماال )در دو جلد(  محمد خوش ذوق

نمایشنامه
سیاهچاله  رعنا قادری

صبح بخیر آقای پچ پچی  فرشته نزاکتی رضاپور 
بارداری مریم  عزت گوشه گیر 

دگردیسی  عزت گوشه گیر 
گل های سرخ برای سهراب  عزت گوشه گیر 

مرمر  مارینا کار، مترجم:  ستاره قربانی
فیل ها تنها می میرند )نمایشنامه ای در سه پرده(   شهرام رحیمیان

ادبیات، بازی، بدن: در جستجوی فضاهای درـ بین  گردآوری و مترجم:  مازیار هنرخواه

شعر
روزگار بنفشه و باروت  کاوه باسمنجی

عصیان قرن  الهام عیسی پور
هرگز به بال هایم گزندی مرسان  فروغ سمیعی

تا جهان من بیا  کتی زری بلیانی
نگاه  ناهید موسوی

دو قلب، کشاله های ران و شعرهای ممنوعه   علی کاکاوند
سمفونی عرعر  لیلی گلزار 

هنگامه غربت )در چهار جلد(  خاطره خیوه



حتی به احترام کاغذ  فرخنده حا جی زاده
هفتاد غزل عاشقانه  علی صبوری

نظربازی عاشقان در سحرگاه شهریور  علی صبوری
سرزمین ترانه های بی لبخند  علی صبوری

بن بست های باز  لیلی گلزار
این شهر دیگر جای ماندن نیست   محبوبه زرگر

بی شکوفه،  بی گیالس  نازنین شاطری پور
استیگماتا  م.ع سبحانی

توراحافظی  نیما نیا
دیوان ژاله  عالم تاج قائم مقامی
آخرین زن لوت  اعظم بهرامی

دهان ُمرده  ناما جعفری
۷۰ شعر در میان دو بوسه  هوشنگ اسدی

هم رقص باد  نازنین شاطری پور
آوازهاى   فالِش   کشورم  فیروزه فزونی

ماه مجروح )مجموعه آثار کمال رفعت صفائی(   به کوشِش حسین دولت آبادی
َرعشه های خوف، َرخشه های ُخجسته  سیاوش میرزاده

اینجا برقص  حسن حسام 
مرا به آبها بسپار  کتی زری بلیانی

یکی به آبی عمیق می اندیشد )دوزبانه: عربی و فارسی(  حمزه کوتی

هنر مدرن، نقاشی و عکس
دلدادگان مدارچاپی؛ مجموعه آثار پی سی بی مینیاتور آرت  رضا رفیعی راد

منظومه  ناپیوند واله،گی  شعر-داستان: الهه رهرونیا؛ نقاشی: حبیب مرادی
سفر ایشتار به دنیای زیرین  نجوا عرفانی

من آنجا پشت خورشیدم  منصور محمدی )مجموعه عکس از طبیعت کردستان(
تازیانه بر باد  مژن مظفری

این است بدن من مجموعه آثار هنر مفهومی  رضا رفیعی راد

کودک و نوجوان
ماه ماهی  مهدی خطیبی؛  تصویرگر: آرمیتا برزگر

راز  شهریار مندنی پور؛  تصویرگر: فاطمه تخت کشیان
این طرف دیوار، آن طرف دیوار  نویسنده و تصویرگر: پوپک راد

دالی و آیینه  رازآلود )دوزبانه: آلمانی و فارسی(  خسرو کیان راد؛ تصویرگر: هاجر مرادی

اندیشه خوشحال
سمفونی ذهن  هستی حصاری



Novels
Open Eyes, Open Ears   Zakaria Hashemi, Translated by Arash Khoshsafa
Red Persian Domes  Fatemeh Kalantari, Translated by Negar Omrani
The Unhoodwinked  Mahdoran Moayyerri, Translated by Arta Khakpour
Ulysses Syndrome  Rana Soleimani, Translated by Feridon Rashidi
Shooting in Buckhead  Nahid Kabiri, Translated by Sanam Kalantari
The Legend of the Passageways of the Sandstruck Villa  Donya Harifi, 
Translated by Arash Khoshsafa
Dog and The Long Winter  Shahrnush Parsipur, Translated by Shokufeh 
Kavani

Poetry
Unfinished Today (A collection of 50 years contemporary Iranian poetry)  
Translated by Roozhin Nazari, Kaveh Jalali
The Divine Kiss  Carolyn Mary Kleefeld, Translated by: Sepideh Zamani
Another Season  Freydoun Farokhzad, Translated by Nima Mina (German 
and English)

Drama 
Perhaps Love  Mark Hill

Memoir 
The Trouble Maker  Mike Payami
Persian Letters  Mehrdad Rafiee

Research - History 
Rising Vigour: Decoding Power Feminism in Selected Fictions of Shih-Li 
Kow   Arash Khoshsafa
Terror In The Name Of God  Parviz Dastmalchi; Translated by Avideh 
Motmaen-Far

Also by Mehri Publicatoin



Reading Misogyny (Gender Stereotyping in Selected Novels of Saul Bellow) 
 Nasser Motallebzadeh

House with Open Door (A Comprehensive Research Study on White 
Marriage (Cohabitation) in Iran)  Kameel Ahmady
Conformity and Resistance in Mahabad (Media Consumption, Conformity 
and Resistance: A Visual Ethnography of Youth in Iranian Kurdistan)  
Kameel Ahmady
The Forbidden Tale of LGB in Iran, A Comprehensive Research Study On 
LGB  Kameel Ahmady
The Right to Primary Education for Children with Disabilities in Iran  
Parastoo Fatemi
The Forgotten Conquerors (Tales from the castle of the moat)  George 
Sfougaras
Kings, Whores And Children: Passing Notes On Ancient Iran And The 
World That We Live In  Touraj Daryaee

Childrenʼs Books
The Best Smile and Other Stories   Alireza Mahdavi Hezaveh, Translated 
by Arash Khoshsafa, Illustrated by Kiana Mirzaei
The March of the Tortoises & The Snail Palace   Narges Tatari, Translated 
by Arash Khoshsafa, Illustrated by Kiana Mirzaei
The Richest Family  Written & Illustrated by Seven years old Lia Danbarani
Dalí und der geheimnisvolle Spiegel  Khosro Kiyanrad, Translated by 
Sarah Kiyanrad, Illustrated by Hajar Moradi
Where is My Home?  Hajar Moradi
I Am My Brother, I Am Not My Brother  Alireza Mahadavi-Hezaveh, 
Translated by Arash Khoshsafa, Illustrated by Fatemeht Takht-Keshian
The Padlock  Ana Luisa Tejeda, Illustrated by Nazli Tahvili

Education 
Untold Stories of Children’s Drawings  Toktam Akhte, Translated by 
Houman Sanayi
How to get that A*  Amin Nasseri


