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رده ردیف
قیمت عنوان کتابسنی

)تومان(

باشگاه مغز
مجموعه کتاب های باشگاه مغز کودکان

55.000باشگاه مغز کودکان 41 تا 18
55.000باشگاه مغز کودکان 42 تا 28
55.000باشگاه مغز کودکان 43 تا 38
۷5.000باشگاه تفکر و خالقیت )1(6 تا 49
۷9.000باشگاه تفکر و خالقیت )2(۷ تا 510
58.000باشگاه تفکر و خالقیت )3(8تا 611
58.000باشگاه تفکر و خالقیت )4(9 تا ۷12
۷9.000باشگاه تفکر و خالقیت )5(10 تا 813
۷9.000باشگاه تفکر و خالقیت )6(11 تا 914

مجموعه کتاب های گردو
18.000جاده های مارپیچ10+3
18.000تصاویر دوقلو11+3
12.000مارپیچ های حشرات12+3
15.000راه را پیدا کن13+3
15.000ببین و بگو14+3
12.000حیوانات پرماجرا15+3
14.000مارپیچ های اقیانوسی16+4
15.000مارپیچ های جورواجور1۷+4
12.000چی فرق کرده؟!18+4
12.000اگه گفتی!19+4
14.000چی کجاست؟!20+4
15.000بگرد و پیدا کن21+4
15.000تصاویر پنهان22+4
14.000سرزمین مخفی شده ها23+5
14.000دنیای گمشده ها24+5
14.000بازی سایه ها25+5
14.000ببین و بچین26+5
14.000حاال نوبت کیه2۷+5
14.000دوست من کجاست28+5
14.000دونه  به دونه، خونه به خونه29+5
14.000سایه من کو30+5
14.000سرزمین وصل کردنی ها31+5
14.000غریبه کیه32+5
14.000کدوم منم33+5
14.000هر عدد چه رنگیه34+5

مجموعه کتاب های تخته بازی
در دست سرزمین تک شاخ ها35+5

چاپ

در دست سرزمین دایناسورها36+5
چاپ

در دست حیوانات جنگل3۷+5
چاپ

در دست حیوانات باغ وحش38+5
چاپ

کتاب های داستانی باشگاه مغز
32.000مغزخمیری، مغزسنگی6 تا 3914
25.000سیم پیچی مخصوص مغز من۷ تا 4012
2۷.000مغز شگفت انگیز تو۷ تا 4115
1۷.000انجمن دوستداران امتحان۷ تا 4214
2۷.000نمی توانم چیز میزهایم را پیدا کنم!6 تا 4312
32.000با برنامه ریزی همه ی کارها ردیف می شود! 6 تا 4414
22.000فکر های ناگهانی6 تا 4514
25.000تقصیر من نبود...6 تا 4614

مهارت پروری، ارزش پروری
مجموعه کتاب های داستان های پانچلو

35.000ای کاش بینی من هم سبز بود4۷+۷
35.000تو برای من عزیزترینی48+۷
28.000هدیه ی مخصوص تو49+۷
30.000تو بی نظیری50+۷
28.000بهتر از همه51+۷
35.000شگفت انگیزترین هدیه52+۷
12.000کتاب های صوتی پانچلو )در قالب یک سی دی(53+۷

رده ردیف
قیمت عنوان کتابسنی

)تومان(
مجموعه کتاب های چی  شبیه  چیه؟

30.000اینترنت شبیه چاله است5 تا 549
30.000زندگی شبیه باد است5 تا 559
2۷.000تو فقط شبیه خودت هستی5 تا 569
2۷.000زمین بازی شبیه جنگل است5 تا 5۷9
2۷.000خشم شبیه سپر است 5 تا 589
30.000عشق شبیه درخت است5 تا 599
2۷.000نگرانی شبیه ابر است5 تا 609
32.000مغز شبیه باغ است5 تا 619
30.000خانواده شبیه کیک است5 تا 629
32.000دوستی شبیه االکلنگ است5 تا 639

مجموعه کتاب های قورباغه کوچولو
25.000دوست ندارم بزرگ شوم!64+3
25.000من نمی خواهم قورباغه باشم!65+3
25.000دوست ندارم بخوابم!66+3
32،000حوصله ام سر رفته!6۷+3

مجموعه کتاب های ماجراهای فرگال
32.000فرگال از کوره در می رود4 تا 688
25.000فرگال به اردو می رود4 تا 698
25.000فرگال به فرن آشنا می شود4 تا ۷08

مجموعه کتاب های کوشا چهارچرخ
29.000کوشا چهارچرخ4 تا ۷18
29.000کوشا با موتوزیال مبارزه می کند4 تا ۷28
29.000کوشا و دوستان سریعش4 تا ۷38

مجموعه کتاب های ماجراهای جوجه و نابغه
20.000پایم را بو کن!4 تا ۷48
20.000تخم مرغ یا تخم چشم؟!4 تا ۷58

مجموعه کتاب های المور
25.000المور دنبال دوست می گردد6 تا ۷610
25.000المور با پینکی آشنا می شود6 تا ۷۷10

مجموعه کتاب های کار آفرین کوچک
3۷.000با یک مشکل چه کار می توانم بکنم؟۷8+6
29.000با یک فرصت چه کار می توانم بکنم؟۷9+6
3۷.000با یک فکر تازه چه کار می توانم بکنم؟80+6

مجموعه کتاب های مِن شگفت انگیز
30.000رویاهای شگفت انگیز من3 تا 81۷
30.000کلمه های شگفت انگیز من3 تا 82۷
30.000انتخاب های شگفت انگیز من3 تا 83۷
29.000هدیه های شگفت انگیز من3 تا 84۷

مجموعه کتاب های آدم های معمولی جهان را تغییر می دهند
32.000این منم، آلبرت اینشتین85+8
29.000این منم، گاندی86+8
29.000این منم، هلن کلر8۷+8
32.000این منم، نیل آرمسترانگ88+8
32.000این منم، لئوناردو داوینچی89+8
32.000این منم، ماری کوری90+8
32.000این منم، رزا پارکس91+8
32.000این منم، والت دیزنی92+8
32.000این منم، محمدعلی کلی93+8
32.000این منم، جین گودال94+8
32.000اینم منم، هریت تابمن95+8
32.000این منم، املیا ارهارت96+8
32.000این منم، مالله یوسف زی9۷+8
32.000این منم، فریدا کالو98+8

مجموعه کتاب های زمزمه های مثبت ذهنی
28.000من مراقب حالم هستم!99+5
28.000من از پسش برمی آیم!100+5
32.000من به خودم افتخار می کنم!101+5
32.000من بهترین رفتار را می کنم!102+5
2۷.000من امتحانش می کنم!103+5
2۷.000من خودم را باور دارم!104+5

رده ردیف
قیمت عنوان کتابسنی

)تومان(
25.000من مهم هستم!105+5
32.000من می توانم!106+5
32.000من هم شبیه تو هستم!1 تا 10۷5

مجموعه کتاب های ذهن اگاهی
2۷.000به بدنت گوش بده6 تا 10812
2۷.000به قلبت گوش بده6 تا 10912
38.000در جستجوی آرامش6 تا 11012

مجموعه کتاب های ذهن قدرتمند
2۷.000پسری با ذهن قدرتمند111+5
28.000دختری با ذهن قدرتمند112+5
2۷.000ذهن قدرتمند ما113+5

مجموعه کتاب های قدرت انتخاب
65.000دنی باید چه کار کند؟114+6
65.000دنی باید در مدرسه چه کار کند؟ 115+6
48.000دارال باید چه کار کند؟116+6

مجموعه کتاب های آرجی / جولیاکوک
32.000دوباره یادم رفت اجازه بگیرم!11۷+5

118+5
من کارهایم را جوری که دلم می خواهد 

28.000انجام می دهم!

25.000نه شنیدن را دوست ندارم!119+5
32.000واقعاً این حرف ها را تو گفتی؟120+5
25.000بدترین روز زندگی من!121+5

مجموعه کتاب های اگر همه...
22.000اگر همه این را بگویند!6 تا 12214
25.000اگر همه این کار را بکنند!6 تا 12314
22.000اگر همه این طور فکر کنند!6 تا 12414

مجموعه کتاب های تربیت جنسی
32.000همه ی بدنم را خدا آفریده4 تا 12510
29.000بلند بگو نه!4 تا 12610
32.000چند کلمه حرف حساب درباره بدن4 تا 12۷10

مجموعه کتاب های مهارت های اولیه
24.000سالم آدم های دنیای من5 تا 1289
32.000بچه ها! بیاین با هم بازی کنیم!5 تا 1299
25.000چرا دوستم حالش خوب نیست؟5 تا 1309
24.000ای وای حاال می توانم چه کارهایی بکنم؟5 تا 1319
32.000بفرمایید! من االن بهش احتیاج ندارم!5 تا 1329
24.000اجازه! ممکنه به من کمک کنید؟5 تا 1339
25.000مدرسه برای ما بچه ها کلی برنامه داره5 تا 1349
160.000جعبه ی مهارت های اولیه )هفت جلدی(5 تا 1359

مجموعه کتاب های دخترانه ها

9 تا 13612
چگونه از بدنم مراقبت و نگهداری کنم؟ 

45.000)دختران کوچکتر 9 تا 12(

12 تا 13۷1۷
چگونه از بدنم مراقبت و نگهداری کنم؟ 

45.000)دختران بزرگتر 12 تا 17(

35.000احساسات دخترانه9 تا 13818
32.000نگرانی های دخترانه9 تا 13918
45.000شادی های دخترانه9 تا 14018

مجموعه کتاب های پسرانه
35.000آنچه پسران باید بدانند، بلوغ9 تا 14112
55.000آنچه پسران باید بدانند، احساسات9 تا 14212

مجموعه کتاب های موش کوچولوی
25.000امید تازه )موش کوچولو(4 تا 1438
25.000هدیه خوشمزه )موش کوچولو(4 تا 1448

مجموعه کتاب های من هستم
32.000من یک نفر هستم اما...5+ 145
32.000من آرامش هستم146+5
30.000من شجاعت هستم14۷+5
32.000من تمرکز هستم148+5
32.000من انسان هستم149+5
32.000من عشق هستم150+5
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رده ردیف
قیمت عنوان کتابسنی

)تومان(
مجموعه کیک و میمون

48.000دندان من گم شده!4 تا 1518
48.000توی جعبه چیه؟4 تا 1528
48.000این قلعه منه!4 تا 1538

مجموعه بانی مانی
پس اندازش کن5+ 154
قسمتش کن155+5
خرجش کن156+5
به دستش  بیار15۷+5

مجموعه کتاب های حرف های بزرگ برای بچه های کوچک
در دست سالمتی158+5

چاپ

در دست احترام159+5
چاپ

در دست تالش160+5
چاپ

در دست عشق161+5
چاپ

در دست شادی162+5
چاپ

در دست آرامش163+5
چاپ

در دست مهربانی164+5
چاپ

در دست شجاعت165+5
چاپ

در دست یادگیری166+5
چاپ

در دست دوستی16۷+5
چاپ

 کتاب های تک جلدی
40.000طناب نامرئی4 تا 1688
25.000شبکه ی نامرئی4 تا 1698
32.000بابالنگ دراز3 تا 1۷06
2۷.000نگهبان گل ها4 تا 1۷1۷
29.000مهربانی یعنی5 تا 1۷210
29.000کافیه بپرسی!4 تا 1۷38
32.000معجزه ی کلمات4 تا 1۷48
29.000رویاپرداز شادمان4 تا 1۷58
29.000شجاع مثل خودت4 تا 1۷68
25.000به همراه داشتن کاله ضروری است3 تا 1۷۷۷
28.000می خواهم چه کاره شوم؟4 تا 1۷88
35.000سنجاب ها وارد می شوند4 تا 1۷9۷
32.000شیر و یک سؤال موشی4 تا 180۷
2۷.000گرگی که گم شد4 تا 181۷
29.000کواالیی که دیگه می تونه!4 تا 182۷
28.000خرس از راه رسید4 تا 1838
40.000ترومن؛ داستان کوشش های الک پشتی4 تا 1848
2۷.000اژدها هم سرما می خورد!3 تا 1856
29.000قطار کوچولویی که توانست!3 تا 186۷
2۷.000قصه های واقعی مداد و پاک کن3 تا 18۷6
32.000قصه های دوستی مداد و ماژیک3 تا 1886
35.000یک اختراع فوق العاده5 تا 18910
25.000من نبودم که!6 تا 19014
2۷.000سطل مهربانی6 تا 19114
32.000دهان نگو کوه آتشفشان5 تا 19210
29.000وقتی راستش را نمی گویم چه طوفانی به پا می شود!193+6
32.000کلوچه های شکالتی و آقای هیوال5 تا 19410
25.000پسری روی کاغذ۷ تا 19512
25.000هریسون چسبنده4 تا 1968
29.000تو خاص هستی19۷+3
29.000جعبه به دوش3 تا 1986
32.000جوجه بغلی3 تا 1996
29.000نگراناسور4 تا 200۷
35.000بغلی ناسور4 تا 201۷
35.000دایناسورها نقاشی نمی کشند! البته به جز پیکاسور4 تا 2028
35.000بچه گربه، کارگاه پرماجرا203+8
25.000این درخت من است4 تا 2048
32.000وقتی پدربزرگ به تو جعبه ابزار هدیه می دهد 4 تا 2058
32.000وقتی مادربزرگ به تو نهال لیمو هدیه می دهد4 تا 2068
38.000ما باهم دوستیم4 تا 20۷8

قیمت عنوان کتابردیف
)تومان(

باشگاه مغز بزرگسال
مجموعه کتاب های رنگ آمیزی

30.000ذهن آگاهی با رنگ آمیزی )زیستن در لحظه ی حال(1
۷5.000مغز من و رنگ آمیزی؛ یوگا با رنگ ها 2
40.000مغز من و رنگ آمیزی؛ پروانه ها3
38.000مغز من و رنگ آمیزی؛ خالقیت در کارگاه طبیعت4
۷5.000مغز من و رنگ آمیزی؛ مدیریت تمایالت و احساسات5
40.000مغز من و رنگ آمیزی؛ سالمت مغز با رنگ ها6
45.000مغز من و رنگ آمیزی؛ ژرفای رنگ ها۷

۷9.000باشگاه مغز )1( )کتاب آموزش و تمرین(8
۷5.000باشگاه مغز )2( توجه و تمرکز )آموزش و تمرین(9
60.000باشگاه مغز )3( حافظه و یادگیری )کتاب آموزش و تمرین(10

11
باشگاه مغز کنترل و مدیریت )تمرکز، یادگیری، 

احساسات، تصمیمات(
۷5.000

قیمت عنوان کتابردیف
)تومان(

38.000دفتر برنامه ریزی باشگاه مغز12
18.000کتابچه ی راهنمای مغز13
50.000مغز من در گذر زمان14
59.000افراد موفق چگونه فکر می کنند؟15
65.000پرورش مغز )آموزش و تمرین(16
65.000پرورش حافظه )آموزش و تمرین(1۷

فرزندپروری
30.000مادر خوب، مادر بد19
32.000مادر و جنسیت فرزند20
25.000دندان های کودک من21
2۷.000زباِن مادر22
85.000بسته 4 جلدی کتاب های فرزندپروری23
36598.000 راه برای پرورش فرزندانی فوق العاده 24
35.000مغز کودک من )از بارداری تا یک سالگی(25
30.000مغز کودک من )از یک سالگی تا چهارسالگی(26
25.000احساسات کودک من )آموزش(2۷
50.000احساسات کودک من )کتاب کار(28
1060.000 جلدی کتاب های پیشگیری از آسیب های اجتماعی29

تفریحات مغزی
مجموعه کتاب راهنمای کاربردی

59.000کوه پیمایی و طبیعت گردی32

مهرتن
40.000همسر من )مهارت آموزی(34
50.000مهرتن؛ مغز هوشمند راز تندرستی35

36
مهرتن؛ مغز هوشمند راز تندرستی 

)در قالب 6 دی وی دی، 24 جلسه آموزشی(
80.000

15.000مغز من و بهانه های پُرخوری3۷
12.000چند کلمه حرف حساب38

رده ردیف
قیمت عنوان کتابسنی

)تومان(
38.000 وقتی خدا دنیا را آفرید3 تا 2088
29.000وقتی برای تو دعا می کنم3 تا 2098
29.000پاپی، گل خجالتی4 تا2108
38.000ویکی و تاریکی4تا 8 211
2۷.000شکار خرخروی بزرگ4 تا 2128
36.000سمسون تنبل زرنگ4 تا 2138
35.000نهنگی که بیشتر می خواست4 تا 2148
32.000مترسک و آدم برفی4 تا 2158
32.000چمدان4 تا 2168
3۷.000کرم ابریشمی که خیلی عجله داشت4 تا 21۷8
38.000پروانه ای که دست از تالش برنداشت4 تا 2188
38.000دنیا به آدم های بنفش بیشتری نیاز دارد4 تا 2198
22.000قصه ی شهر رنگ آباد4 تا 2208
25.000یک دنیا دایره4 تا 2218
32.000نورمن دایناسور خجالتی4 تا 2228
32.000من چسبیده ام به تو4 تا 2238
من  هم چسبیده ام به تو4 تا 2248
29.000جزیره پدربزرگ4 تا 2258
2۷.000چه خودخواه4 تا 2268
2۷.000چه بی ادب4 تا 22۷8
32.000چه شلخته4 تا 2288
25.000جعبه خاطرات4 تا 2298
25.000شکار فکر های خوب4 تا 2308
32.000قوی باش231
32.000میز خانه ی ما232
32.000چه کسی برگ های من را برداشته233+5
32.000تنبلی هم سخته234+4
32.000دزدان دریایی به مدرسه نمی روند!5 تا 235۷
32.000هدیه ماه نورانی236+5
2۷.000معجزه رنگ ها23۷+5
28.000آبی سربلند238+5
32.000کوه239+5
29.000نامرئی240+4
25.000از ناکجا4 تا 2418
25.000روزهای تو چه رنگیه؟242+5
29.000چطوری معذرت بخواهیم؟4 تا 2438
29.000اردکی که آب دوست نداشت4 تا 2448
35.000حرف هایت را مزه مزه کن245+5
35.000کی با من جورتره246+4
3۷.000یه روز جادویی24۷+6
32.000شازده کوچولو248+6
32.000شادی4 تا 2498
35.000هنوز جادویی250+5


