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ی نویسی از دانشکدهیک و نمایشنامه لیسانس ادبیات درامات –1337خرداد  15متولد –گیتا گرکانی  

 هنرهای دراماتیک .  

  ستان و مقاله در.  فعالیت های پراکنده ی ادبی در زمینه های شعر ، دا 1354چاپ اولین داستان :  

 کودک . ده سال ی طوالنی شروع کار داوطلبانه با شورای کتابها. بعد از یک وقفهمجالت و روزنامه 

  مقاله در 14تن  ی شورای کتاب کودک به عنوان سرپرست گروه تئاتر و سینما. نوش کار با فرهنگنامه

 زمینه ی تئاتر و سینما برای فرهنگنامه.  

ی مرکز ، سرپرستی و همکاری  کودکان دنیا ، سرپرستی بخش ترجمه پژوهشی ی همکاری با موسسه 

  ی دوازده جلدی قصه های شب برای کودکان خردسال.ی مجموعه جمه و ویرایش ( در تهیه )تالیف ، تر

  دوره چهاررای آزما. ی نوشتن بی مقاالت دربارهما.  مجموعه اب، آزهای جشن کتهمکاری با مجله 

 های داستان نویسی در آزما و به طور خصوصی.  برگزاری کالس 

  

 پژوهشی کودکان موسسهفعالیت های  فعلی : ترجمه ، داستان نویسی ، تحقیق . همکاری داوطلبانه با 

 دنیا. 

ی   ی ترجمه ی کانون پرورش فکری. جایزه ها،  جایزه ون ها و پروانه  ی داستان کودکان برای حلزجایزه

 فصل آخر.  رمان پروین برای 
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 چاپ دوم. –  1385پاییز     

 نشر کندر               – 1390   

 کاروان.  -دو صفر هیچ،  آنتونی هوروویتس،  ایران بان  - 1385 -  13 
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 چاپ بیست و چهارم، قطره  ،  1398  

   ، غیر ممکن وجود ندارد )اصالحات در یکی از بزرگترین زندان های جهان (، کران بدی،  1381  -4 

 انتشارات نوروز هنر  

 ، پسر گمشده، دیوید پلتزر، انتشارات کاروان. )چاپ اول( 1382   -5 

 ،  چاپ دوم،  انتشارات کاروان.     1383  

 ، کتاب کوله پشتی  1394  

 ، زندگی پی،  یان مارتل،  نشر علم.  1383  - 6 

 ، زندگی پی، یان مارتل، نشر علم  1396  

 ،  همنام ،  جامپا الهیری،  نشر علم.    1383  - 7 

     ، همنام، جامپا الهیری، نشر علم  1396   

 ،  رفیق کشور من کجاست.  مایکل مور.  نوروز هنر.  1383    - 8 

 ،  حادثه ای عجیب برای سگی در شب،  مارک هادون،  انتشارات    کاروان.  1383    - 9 

 ،  چاپ دوم.     1385   

 ، چاپ سوم، مکتوب  1393   

 ،  داستان های نامنتظره،  رولد دال،  انتشارات کاروان. 1383  -10

 اپ دوم ، چ 1384   

 ، چاپ سوم، نشر قطره. 1391  

   

 ، زندگی پنهان زنبورها،  سو مانک،  انتشارات کاروان.  1384    -11



 ،  چاپ دوم. 1386   

 ، چاپ سوم، نشر قطره 1390   

 ، شارون و مادرشوهرم،  سعاد امیری،  انتشارات کاروان.    1385  -12

 ، چاپ دوم، مکتوب 1394   

     اسکارسوال. انتشارات –چهره ی یک انقالبی،  فرناندو دیه گو گارسیا   –وآرا ، چه گ 1386  -13

 کاروان.

 چاپ دوم.   ،1386      

 چاپ سوم      

 چاپ اول، مکتوب   1394      

 ،  کافکا در ساحل،  هاروکی موراکامی،  انتشارات کاروان. 1386  -14

 انتشارات نگاه.     ،1392      

 چاپ پنجم، نگاه  ،1393      

 نگاه  ،چاپ ششم      

 ،  یک روز دیگر،  میچ آلبوم،  انتشارات کاروان.  1386   - 15

 چاپ دوم، انتشارت کاروان       

 کتاب گویا، انتشارات کاروان            

 ، چاپ سوم، نشر قطره  1390      

 اپ چهارم ، نشر قطره، چ  1390       

 ، چاپ پنجم، نشر قطره.   1391       

 چاپ هفتم، قطره -1392       

 چاپ هشتم، قطره   - 1393       

 چاپ نهم، قطره  – 1393    

 چاپ دهم، قطره  – 1395    

 چاپ یازدهم، قطره -1396    

 چاپ دوازدهم، قطره -1396    

 وان. رانتس کافکا،  انتشارات کار،  پندهای سورائو، ف  1387   - 16 

 ، چاپ دوم، مکتوب /هیرمند 1394         



 ، انسان ها، مت هیگ / هیرمند - 1394 -17 

 مترو، هاروکی موراکامی، چاپ اول، نگاه - 1395 -18 

 مترو، چاپ دوم، نگاه – 1395       

 خیابانی به اسم باب، جیمز بوئن، نشر سده  ایگربه  – 1396  -19

 ، چاپ دوم سده  1396       

 چاپ سوم سده  –  1397       

 دالیلی برای زنده ماندن، مت هیگ، انتشارات علمی فرهنگی )با کپی رایت( – 1396  -20

 درباره ی مارکوس، نیک هورنبای، انتشارات کتابسرای تندیس – 1396  -21

 را متوقف کنیم/هیرمند چگونه زمان   -22
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