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بررسی علومگروهگزارش 

۱۳۹۹-۱۳۹۸سال 
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نفر9: تعداد اعضا

:نام اعضای گروه علوم

ی مریم صفاهاندینا آهنگری، زهرا تهیدست اکراد، مرجان خسروی، مریم صالحی، 

غالمی، مهرناز مقدسی عارفه طاهره صمدی، نجمه عبدالصمدی، ، (هماهنگ کننده)
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اعضای گروه علوم

، (هماهنگ کننده)دینا آهنگری، نجمه عبدالصمدی، مهرناز مقدسی، آوا، مریم صفاهانی: از راست به چپ
طاهره صمدی، مریم صالحی، زهرا تهیدست اکراد، مرجان خسروی، عارفه غالمی



:راه های ارتباطی با گروه علوم
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فهرست مطالب 

داسالیشماره مطالبفهرست

10 ساالریحسنزنده یادیادمان

11 علومگروهمخاطبانواهداف

12 علومگروهجلساتتعدادوروز

13-18 علومگروهفعالیت های

19 علومگروهدرعلمیهایکتاببررسیکلیمعیارهای

20 علومگروهمعیارهایاساسبرکتاب هاجایگاهوامتیازدهیورتبه بندیشیوه

21 1398-99سالدرعلومگروهشدةبررسیکتاب هایتعداد
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فهرست مطالب 
اسالیدشماره مطالبفهرست

22 1398-99و1397-98سال هایدرترجمهوتألیفبرحسبعلومگروهشدهبررسیآثارفراوانیمقایسه

23 1398-99و1397-98سال هایدرجایگاهبرحسبعلومگروهشدهبررسیآثارفراوانیمقایسه

24 1398-99سالدرجایگاهبرحسبعلومگروهتألیفیشدهبررسیآثارفراوانی

25 1398-99سال درمترجمانبرحسبعلومگروهشدهترجمهآثارفراوانی

26 1398-99سالدرسنیگروهبرحسبعلومگروهشدهبررسیآثارفراوانی

27 1398-99سالدرموضوعبرحسبعلومگروهشدهبررسیآثارفراوانی

28 1398-99سالویراستاردربرحسبعلومگروهشدهبررسیآثارفراوانی

29 1398-99سالناشردربرحسبعلومگروهشدهبررسیآثارفراوانی
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فهرست مطالب 
اسالیدشماره مطالبفهرست

30 1398-99سالدرعلومگروهشدهبررسیمجموعه های

31-34 1398-99سالدرعلومگروهشدهبررسیمجموعه هایازبعضیمعرفی

35-37 1398-99سالدرعلومگروهپژوهشیپرسش های

38-39 1398-99سالدرعلومگروهبحث برانگیزپدیده های

40-43 1398-99سالدرعلومگروهتقدیرشایانپیشنهادکتاب هایمعرفی

44 1398-99سالدرعلومگروهشدهبررسیعلمیکتاب هایآسیب شناسی

45 آخرکالم
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یادمان زنده یاد حسن ساالری
حسنزنده یادخاطرهویادباراخودگزارششورا،علومگروه

:می کندآغازساالری

وآموزشپژوهشگرمترجم،نویسنده،ساالری،حسنزنده یاد
داستانغیرجوایزکمیتهعضوودانشجزیرهپایگاهمدیرپرورش،
درتهگذشسالدی ماهدرمتأسفانهکهبود،کودککتابشورای
رعمسراسرساالریزنده یاد.درگذشتتصادفدردناکسانحه

وعلمترویج،ترجمهتألیف،علم،پژوهشبهراخودارزشمند
به جایخودازحوزهایندرراارزشمندیآثاروپرداختتاریخ

سال،کتابجایزهمانندعلمیمتعددجوایزبرندهبارهااو.گذاشت
.شد...ونوجوانانوکودکانفکریپرورشکانونپرندهقلمجایزه

.بودایراندرعلمترویحجایزهدهمینبرگزیدههمچنیناو

!گرامی بادادشی



اهداف و مخاطبان گروه علوم

نوجوانانوکودکانعلمیکتاب هایکیفیوکمیارزیابیوبررسی

نوجوانانوکودکانعلمیکتاب هایساالنهتحلیلیـتوصیفیفهرستانتشار

نوجوانانوکودکانعلمیکتاب هاینشرکیفیتارتقاء

وانکودکاطالعاتیوعلمیارزشمندآثارخلقبرایایرانیناشرانوپدیدآورندگانازحمایتوتشویق

نوجوانان

پژوهشگرانوناشرانپدیدآورندگان،مربیان،واولیاء:گزارشمخاطبان



جلسات گروه علوم

بهمجازیوحضوریبه صورتهفتههریکشنبهروزهایدر1398-99سالدرراخودجلساتعلومگروه

.کردبرگزارساعت4تا3مدت

جلسه16کهکرده استبرگزارگروهاعضایاکثریتحضورباجلسه38تعداد1398-99سالدرعلومگروه

کنونیوضعیتبهتوجهباآنجلسه22وکودککتابشورایتحقیقاتیکتابخانهمحلدرحضوریآن

.کرده استبرگزارمجازیصورتبهکرونایی



فعالیت های گروه علوم

:داده استانجامرازیرفعالیت های،1398-99کتاب75بررسیبرعالوهعلومگروه

علومکتاب هایباارتباطدرکودکادبیاتاطالعاتیمنابعفراگیریوبازخوانی

دربارهربیش تاطالعاتکسببرایعلومکارشناسانواطالعاتیمنابعومرجعکتاب هایبهمنظممراجعه

.می شودمطرحبررسیموردعلمیکتاب هایدرکهموضوع هایی



فعالیت های گروه علوم
:فرهنگنامهوشوراعلومگروهتعامل

هایکتابدربحثموردموضوع هایبافرهنگنامهدرمرتبطمقاله هایمطالعه 
1398-99سالدرعلمی

فرهنگنامهدرمندرجمعتبروعلمیدیدگاه هایازاستفاده

ودگیآلاینشتین،علم،:گذشتهسالدرفرهنگنامهازشدهمطالعهمقاله های
یستززیست شیمی،زیست شناسی،تغذیه،ترمودینامیک،زیست،محیط

زیست تابیوژنتیکفیزیک،

هبمقاله هابررسینتیجه هایاعالموعلومگروهدرباالمقاله هایبررسی
فرهنگنامهدرمربوطهکارگروه



فعالیت های گروه علوم

باسالچهلمراسمدرشرکت

نهمزمانوجوانانوکودکانفرهنگنامه

توراندرگذشتسالگردسومینبا

میرهادی



فعالیت های گروه علوم

تالشسالچهلمینمراسمدرشرکت

کتابشورایدبیرانصاری،نوش آفرین

اوزادروزهشتادمینآستانهدرکودک،



فعالیت های گروه علوم

وه هایگرمعیارهایوجایگاه هاهم اندیشیدرعلومگروهنمایندگانفعاالنهشرکت
شورابررسی

کودککتابشورایخبرنویسیکارگاهدرگروهنمایندهفعالشرکت

وژوهشپونقدبررسی،کمیتهجوایز،کمیتهدرگروهنمایندگانفعاالنهشرکت
مدیریتشورای

فرهنگیتوسعهکانونآموزش یاریطرحبهکمک

خواندنترویجوکتاب خانه هابامدادطرحبهکمک

ایرانیملاسنادگنجینهسالندرایرانککودکیموزهازگروهنمایندگانبازدید
(ملیکتابخانه)



فعالیت های گروه علوم

کرفاتاقدرعلومگروهنمایندگانشرکت
ایرانفناوریوعلومموزه

ممراسدرعلومگروهنمایندگانشرکت
همه،برایعلمجشنوارهپنجمینافتتاحیه

ایرانفناوریوعلومموزهدعوتبه

وکودککتابنقدفصلنامهباهمکاری
نوجوان



علومگروهدرعلمیهایکتاببررسیکلیمعیارهای

اطالعاتعلمیصحت•

معلولیوعلترابطهرعایتومنطقیساختار•

بودنروزآمد•

وتقیمغیرمسیامستقیمصورتبهاطالعاتارائهشیوه•
خالقانه

وعلمیمتنباهماهنگوروانساده،بیانوزبان•
مخاطبسن

نمتباهماهنگوهنرمندانهخالقانه،واضح،تصاویر•
علمی

کتابجلدرویتصویرگرومترجمنویسنده،نام•

مطالب،فهرست:شاملمتننماهایتمامدارابودن•
شمارصفحهنمایه،نامه،واژهمنابع،فهرست

مناسبصحافیوچاپ•



شیوه رتبه بندی و امتیازدهی و جایگاه کتاب ها 
بر اساس معیارهای گروه علوم

شیوه رتبه بندی و امتیازدهیجدول

امتیاز45صحت علمی
امتیاز15ساختار

امتیاز10روش ارائه اطالعات
امتیاز10زبان و بیان

امتیاز15تصاویر
امتیاز5کیفیت ارائه

ها براساس امتیازجدول جایگاه کتاب
جایگاهامتیاز

(برگزیده)ستاره 100-955
(رتقدیشایان )ستاره 94-914

ستاره90-854
ستاره84-713
خارج از فهرست70-50



1398-99تعداد کتاب های بررسی شدة گروه علوم در سال 
وبررسیراترجمهکتاب73وتالیفیکتاب2شاملعلمیکتابعنوان139875-99سالدرعلومگروه

.استکردهارزیابی

جایگاه
فهرست

جمع کلخارج از فهرست************

تالیف
12-1-تعداد
%3----درصد

ترجمه
18401573-تعداد
%97-درصد

مجموع
19401575-تعداد
%100%22%53%25-درصد



و ترجمهمقایسه فراوانی آثار بررسی شده گروه علوم برحسب تألیف
1398-99و 1397-98در سال های

ازهبدرشدهبررسیآثارتعدادمقایسهاز•
نتیجهمی توان97-98و98-99زمانی
توضعیبهتوجهباکمی،نظرازگرفت
سالازکمترجلد25کروناییکنونی
وستارسیدهگروهدستبهکتابگذشته

شرندرچندانیسهمهم چنانتألیفیآثار
.ندارد



ازهبدرشدهبررسیآثارتعدادمقایسهاز•

نتیجهمی توان97-98و98-99زمانی

گاهجایدرآثارمجموعکیفینظرازگرفت

ولیتاسنداشتهچندانیتغییرستارهچهار

کمترستارهسهجایگاهدرآثارمجموع

.شده است

اهمقایسه فراوانی آثار بررسی شده گروه علوم برحسب جایگ
1398-99و 1397-98در سال های 



:مولفانآثار•

اهجایگدرکتابیکبهیخاطره•

ستارهچهار

درکتابیکشیرکوندافشان•

فهرستازخارججایگاه

فراوانی آثار تالیف شده گروه علوم برحسب جایگاه

1398-99در سال 

************مؤلفجایگاه
خارج از 
فهرست

جمع

1--1-خاطره بهی

11---افشان شیرکوند

12-1-جمع



پرکارتریننمودار،بهتوجهبا•
اثر9بامجیدعمیقآقایمترجم

ارچهجایگاهدراثریککهاست
سهجایگاهدراثر4وستاره
ازخارججایگاهدراثر5وستاره

.داردقرارفهرست

چهاراثر6)اثر7بارضوانیرویا•
اماندان،(ستارهسهاثر1وستاره

کهریفتحینسترنوفرهادیان
دومرتبهدرستارهسهاثر7با

.دارندقرار

اثر6باخانینجفمحبوبه•

فراوانی آثار ترجمه شده گروه علوم برحسب مترجمان
1398-99در سال 



دادتعبیشتریننمودار،بهتوجهبا•
وسال10-12سنیگروهبهکتاب ها

گروه هایبهترتیببهآنازپس
تعلقسال15-13وسال4-6سنی
سال هایخالفبرخوشبختانهودارد

توجهسال4-6سنیگروهبهگذشته
.استشده

فراوانی آثار بررسی شده گروه علوم برحسب گروه سنی

1398-99در سال 



محیطهایموضوعبهنموداربهتوجهبا•
ازبیشجانوریزیستوزیست

.استشدهپرداختهدیگرموضوع های
گذشتهسال هایمثلهمامسال•

اسیزمین شنپدیده هایبارهدرکتاب هایی
گسترشغارها،وکوه ها،زمین لرزهمانند

وآببحرانوخشک سالیبیابان ها،
ایپارک هشده،حفاظتمناطقباآشنایی

وهیگیاجغرافیایباآشناییایران،ملی
ایبیماری هوتغذیهبلوغ،ایران،جانوری

خالیجایشان...وایرانکودکانبومی
.است

فراوانی آثار بررسی شده گروه علوم برحسب موضوع 
1398-99در سال 



بررسیاثر75ازجدول،بهتوجهبا
تربیشکهداردویراستاراثر34شده
.ددارنقرارستارهسهجایگاهدرآن ها

ازادهمریم رضوسلیانیعاطفهخانم ها
امکدهرکهریزرضاییبهروزآقایو

.ددارنستارهچهارجایگاهدراثریک

1398-99شده گروه علوم برحسب ویراستاردر سال فراوانی آثار بررسی 
************ویراستارجایگاهردیف

خارج از 
فهرست

جمع کل

2147بخش ویرایش نردبان1
617محمد یوسفی شیرازی2

3
فروغ فرجود، حسین :علمی

رید ف: شیخ رضاییصوری زبانی
مصلحی مصلح آبادی

77

4
: حورا رضایی علمی: ادبی

محمود امانی تهرانی
325

11زهره آقاجانی5
11بهروز رضایی کهریز6
11عاطفه سلیانی7
11حسین شیخ رضایی: علمی8
11مریم رضازاده9

11عاطفه فرهادی10
11محمدعلی قربانی11
11واحد ویرایش فاطمی12

جمع کل
521834
15%62%23%100%



:ناشرانپرکارتریننمودار،بهتوجهبا

اثر18با(نردبان)ایرانفنیانتشارات•
دراثر3وستاره4جایگاهدراثر10)

جایگاهدراثر5وستارهسهجایگاه
اولرتبهدر(فهرستازخارج

سهاثر9با(طوطی)فاطمیانتشارات•
دومرتبهدرستاره

ستارهسهاثر7با(چکتاب)چشمهنشر•
جایگاهدراثر6)اثر7بامیچکانشرو

ازخارججایگاهاثردر1وستارهسه
سومرتبهدر(فهرست

سهاثر6با(فندقکتاب های)افق•
چهارمرتبهدرستاره

1398-99فراوانی آثار بررسی شده گروه علوم برحسب ناشردر سال 



اثر60شاملمجموعه،11:مجموعه هاتعداد

:ازعبارتندترتیببهمجموعه هادرشدهمطرحموضوع هایبیشترین

آنازحفاظتومحیط زیست•

جانوریزیست شناسی•

ریاضیات•

فناوریوعلمتاریخ•

فیزیک•

ستارهچهاروسهجایگاهدرآثاربیشتر:مجموعه هاجایگاه

1398-99مجموعه های بررسی شده گروه علوم در سال 



1398-99معرفی بعضی از مجموعه های بررسی شده گروه علوم در سال 

ظحفسبز،نردبانکتاب هایمجموعه
یفنانتشارات:ناشرزیست،محیط
ایران

زیستمحیطازحفاظت:موضوع
سال12-10سنیگروه

ستارهچهار:جایگاه

دنرابرت سن: نویسنده
محمدرضا داهی: مترجم

انیعاطفه سلی: ویراستار
انتشارات فنی: ناشر

1397ایران، 

رربکا هانت: نویسنده
هایده کروبی: مترجم

بخش : ویراستار
ویرایش نردبان

انتشارات فنی: ناشر
1397ایران، 

رربکا هانت: نویسنده
نگار عجایبی: مترجم

بخش : ویراستار
ویرایش نردبان

انتشارات فنی: ناشر
1397ایران، 

ابآماندا بیش: نویسنده
بهرام معلمی: مترجم

دهمریم رضازا: ویراستار
انتشارات فنی: ناشر

1397ایران، 



مجموعه داستان های شگفت انگیز علم، 
تاریخ علم و فناوری : موضوع
ماندانا : چارلی ساموئلز، مترجم: نویسنده

فرهادیان 
فروغ فرجود، حسین : ویراستاران علمی

شیخ رضایی 
فرید مصلحی : ویراستار صوری ـ زبانی

مصلح آبادی 
1398ناشر فاطمی، طوطی، سال 

سال15-13: گروه سنی
سه ستاره: جایگاه

1398-99معرفی بعضی از مجموعه های بررسی شده گروه علوم در سال 



مجموعه موجودات حال به هم زن
مگس، کرم، موش، : نام کتاب های مجموعه

، وزغ، عنکبوت، شپش (حلزون)ریسه
زیست شناسی جانوری: موضوع
شیدا میرزایی: آلیس گرول، مترجم: نویسنده
محمد یوسفی شیرازی : ویراستار

1397سال ( کتاب چ)چشمه . 1: ناشر
1398میچکا، سال . 2

سال4-6گروه سنی 
سه ستاره: جایگاه

1398-99معرفی بعضی از مجموعه های بررسی شده گروه علوم در سال 



چگونهوچراکتاب هایمجموعه
(بنفشهکتاب های)قدیانیناشر

:موضوع ها
جانوریزیست شناسی

(رنگونور)فیزیک
جانورانانقراضوپیدایش
جانورانزیستگاه

سال15-13سنیگروه
ستارهسه:جایگاه

:  نویسنده
هایزیش هورشلمان

: تصویرگر
فرانک کلمیت، 

رآرنوکلب، رایز تسیگ
اکمال بهروز کی: مترجم

(هبنفش)قدیانی : ناشر

:نویسنده
تورشتن فیشر

: تصویرگر
ماریان ویچورک

اکمال بهروز کی: مترجم
(هبنفش)قدیانی : ناشر

:  نویسنده
روگر ارب، 

استفان زلوسکی
ا نایزرآنگلیک: تصویرگر

اکمال بهروز کی: مترجم
(هبنفش)قدیانی : ناشر

:  نویسنده
دیماتر مرتنز

: تصویرگر
یوهان براندشتتر

اکمال بهروز کی: مترجم
(هبنفش)قدیانی : ناشر

1398-99معرفی بعضی از مجموعه های بررسی شده گروه علوم در سال 



1398-99پرسش های پژوهشی گروه علوم در سال 

چیست؟پژوهش
هدف دارجست وجوییعنیپژوهش
مسئلهیکحلراهیاتازهپرسشیکپاسخبهرسیدنبرایپژوهشگرکارهایمجموعه های

دارند؟نیاززمینهایندرعلمیکتاب هایبهنوجوانانوکودکانچرا
نوجوانانوکودکانآموزشمکملپژوهش
نوجوانانوکودکاندربه نفساعتمادوپرسش گریروحیهتقویت
جمعیکارارزشبهپی بردنوگروهیکاربهنوجوانانوکودکانتشویقعاملپژوهش
پژوهشیکارحیندرنوجوانانوکودکانبهتحملوصبوریآموزش
پژوهشیکاردرشدهگردآوریاطالعاتدادنربطیادگیری
جامعهوروزمرهزندگیدراطالعاتوداده هاازکاربردیاستفادهیادگیری



1398-99پرسش های پژوهشی گروه علوم در سال 

کرد؟عالقه مندریاضیاتبهرانوجوانانوکودکانمی توانچگونه
:می توانندریاضیاتموضوعباعلمیکتاب های

آنبهوببینندخودروزمرهزندگیدرراریاضیاتکاربردنوجوانانوکودکانشوند،باعثمناسبباآموزش
.شوندعالقه مند

دهندآموزشسرگرمیوتفریحبازی،داستان،قالبدروخالقانهروشیباراریاضیات.
دهندربطریاضیاتبهراونوجوانانکودکانعالقه مندی های.
نوجوانانوکودکانبهراگوناگونمسائلبامواجهومسئلهحلتواناییبازی،وسرگرم کنندهفعالیت هایبا

.بیاموزند
کهکلیمشومسئلههرمناسبحلراهبهآن هاتاشوندباعثنوجوانانوکودکانبهتحملوصبوریآموزشبا

.دست یابندمی شوندمواجهانبا
کنندبدیلتشیریندرسیبهراریاضیاتوتقویتذهنیفعالیت هایبارانوجوانانوکودکانکنجکاویحس.



1398-99پرسش های پژوهشی گروه علوم در سال 

باشد؟بایدچگونهنوجوانانوکودکانعلمیکتاب هایترجمه

کنددرکخوبراعلمیمتنمفهومبایدعلمیکتاب هایترجمهدرمترجم.
بشناسدخوبراعلمیحوزهآنواژه هایواصطالحاتبایدمترجم.
دکنانتخابمتنجمله هایبرایراصحیحمعادلمقصدزبانومادریزباندرخویشتوانمندیبامترجم.
گیردصورتخوبیبهشدهترجمهمتنـمخاطببینومخاطبـمترجمبینتعامل.
باشدمخاطبسنمناسبوروانساده،متنبیانوزبان.
نشودمخاطببدفهمیوعلمیابهاماشکال،ایجادباعثبیانوزبان.
کننددرکراآنراحتیبهبتوانندنوجوانانوکودکانتاباشدداشتهپویاوروانسبکیشدهترجمهمتن.



1398-99پدیده های بحث برانگیز گروه علوم در سال 

علمیکتاب هایدرپژوهشبحثشدنمطرحلزوم:پژوهشموضوع
آنکمبودونوجوانانوکودکان

نشرری،بهانسیم:تصویرگربهی،خاطره:نویسندهکن،پژوهشخودت
ستاره4:جایگاه15-13سنیگروه،1398طالیی،

پژوهش محورآموزشوآنکاربردوانواعپژوهش،بهتوجه
واناننوجوکودکانعالقه مندیبهتوجهبا:(فوتبال)ورزشموضوع

درنآخالیجایوعلومباآنارتباطوحوزهاینباالیظرفیتوورزشبه
نوجوانانوکودکانمناسبوکیفیتباکتاب هایمیان
تصویرگر،لیتلتنبنوبلوسآلکس:نویسندهفوتبال،مدرسهکتاب:

گروه،1398سالایران بان،ناشرانتظاریان،شهال:مترجماسپایک گرل،
ستاره3:جایگاه،15-13سنی



1398-99پدیده های بحث برانگیز گروه علوم در سال 

طنزبانزبااستریپکمیکداستانقالبدرعلمیکتابدرخشونتتصویرکشیدنبه
ژوانگجی ان،شیا:تصویرگرانمین،ووشانگ:نویسنده،1حالباحشراتمدرسه

سال12-10سنیگروه،1398،(طوطی)فاطمینشرمعراجی،معصومه:مترجمجیان یو،
ستاره3:رفتار،جایگاهوعادت هاحشره ها،:کتابموضوع

گس،مپروانه،زنبور،سوسک،مانندحشراتیقالبدردانش آموزانومدرسهنهادازاستفاده
آن هاانسان انگاریوعنکبوت
جامعهدرشخصیت هاواجتماعیطبقاتشناساندنبرایدرادبیاتازحشراتاستفاده
خشونتازعاریجهانیجست وجویدرخشونت،کشیدنتصویربهونمایش
خشونتبروزوخشونتکشیدنتصویربهونمایش

مبداءزباندرتعدیلوخشونتطنز،زبان
وجواناننوکودکانفاخرادبیاتبرایسازیبسترباکودکانسلیقهباالبردنبهتوجه



1398-99تقدیر گروه علوم در سال شایانمعرفی کتاب های پیشنهاد 

طالیی،نشربهاری،نسیم:تصویرگربهی،خاطره:نویسندهکن،پژوهشخودت
ستاره4جایگاه.سال15-13سنیگروه.1398

پژوهش محورآموزشوآنکاربردآن،انواع،پژوهش:موضوع
هایکاربردوانواعپژوهش،باآشناییکتاب،بودنتألیفی:انتخابدالیل

تاب،کدرپژوهشیکارانجامبامخاطبدرگیرکردنوعملیتمرین هایپژوهش،
وطنزآلودتصویرهایمخاطب،سنبامناسبوروانوسادهبیانوزبان

برایألیفیتکتاب هایازمنابعیفهرستجنسیتی،تبعیضبدونمتنباهماهنگ
زمینه هایدرپژوهشبرایموضوع هاییپیشنهادبیش تر،اطالعاتکسب

کتابدرعلمیمختلف



1398-99معرفی کتاب های پیشنهاد شایان تقدیر گروه علوم در سال 

اسپایرز،لیاش:تصویرگرونویسندهفوق العاده،اختراعیکداستان
.1398نو،ماهومهر:مهرسانشرناوند،حقیفاطمه:مترجم

ستاره4جایگاه.سال9-6سنیگروه
اختراع:موضوع
درخالقانهارائهکودکان،برایاختراعموضوع:انتخابدالیل

قتشویکتاب،درایدهاجرایمنطقیترتیبداستان،قالب
تدسبکارگیریجدید،دستگاه هایاختراعوساختبهمخاطب

وکارادامهبهمخاطبتشویقکار،هنگامدرهمبامغزو
وگیرنتصاویرمخاطب،سنباسادهبیانوزبانناامیدنشدن،

.کودککتابگوناگونجایزه هایبرندهمتن،باهماهنگ



1398-99معرفی کتاب های پیشنهاد شایان تقدیر گروه علوم در سال 

اه ها،زیستگباآشناییزیست،محیطحفظکتاب هایمجموعه
ستاره4جایگاه.سال12-1397،10(نردبان)ایرانفنیانتشارات

وحشحیاتوزیستمحیطازحفاظت:موضوع
فرازبرزیستگاهی.3خیزراندرة.2یخیقاره.1:کتاب هانام

سرزمین.6جنگلمرزازباالترردپایی.5گریزلیخرس.4ابرها
شمالیگوزن

دروعموضخالقانهارائهزیست،محیطازحفاظت:انتخابدالیل
وجانورانزیستگاه هایترسیمگیرا،وجذابداستانیقالب

سنبامناسبوروانساده،بیانوزبانآنان،رفتاروعادات 
معرفیمتن،باهماهنگوزیباورنگیتصاویرمخاطب،

زیستیمحیطوبگاه هایوسازمان ها



1398-99معرفی کتاب های پیشنهاد شایان تقدیر گروه علوم در سال 

دبورا:رتصویرگمی،النور:نویسندهموشی،باریاضیکتاب هایمجموعه
،1398،(فندقکتاب های)افقنشرنجف خانی،محبوبه:مترجمملمون،

ستاره4جایگاه.ریاضیات:موضوع.سال9-6سنیگروه
مدرسهروزاولین.3ماجراپرشهربازی.2موزهدرشدنگم.1:کتاب هانام

اسکیت بازموش های.6شادترخانهبیش ترموش.5ساحلدرآب بازی.4
ویانه،ماجراجوجذابداستانیقالبدرموضوعخالقانهارائه:انتخابدالیل

فاهیممآموزش،...وعقبوجلوپایین،وباالمانندریاضیمفاهیمآموزش
وبازیشکلبهعملیفعالیت های،...وصبورینظم،ماننداجتماعی
تصویرهایمخاطب،سنمناسبروانوسادهبیانوزبانسرگرمی،

یتتقومخاطب،کنجکاویبرانگیختنمتن،باهماهنگوزیباوجذاب
کودکانخواندنمهارت



1398-99آسیب شناسی کتاب های علمی بررسی شده گروه علوم در سال 

:قوتنقاط
جدیدموضوع هایانتخاب
کتاباطالعاتارائهدرخالقیت
اطبمخکنجکاویبرانگیختنوپرسشطرح
آنازحفاظتوزیستمحیطبهتوجه
(متنوعآزمایش های)عملیکارانجام
متنباهماهنگتصویرهای
مخاطبسنبامناسببیانوزبان
عتیصنپایدارجنگل هایازکتابکاغذتهیه
ایرانمحیطیزیستوبگاه هایمعرفی
وواژه نامهمانندمتننماهایتمامبودندارا...

:ضعفنقاط
علمیاشکال وجود
ربیش تتوضیحبهنیازوبیانوزباندرابهام
ویرایشیاشکال های
کتابنبودنبه روزوتکراریموضوع های
ویرتصومتنناهماهنگیوتصویرهابدکیفیت
مخاطبخستگیایجادوکتاببودنحجمپر
وواژه نامهمانندمتننماهایبرخینداشتن...
آندشواربازیافتوگالسهکاغذازاستفاده
جنسیتیکلیشه های
آنبهاشارهبدونکتابدربومی سازی



کالم آخر
باکتاب هایتولیدبهنسبتناشرانوپدیدآورندگاناستامیدوارکودککتابشورایعلومبررسیگروهپایان،در

وعلمجدیدوع هایموضبهدهند،نشانبیشتریتوجهعلمیتألیفیکتاب هایتولیدبهتأکیدباشدهترجمهکیفیت

داشتهتریبیشخالقیتکتاب هامطالبارائهدربپردازند،ایرانینوجوانوکودکنیازهایبامناسببومیوفناوری

.باشند

.بگذارنداحترامآنبهوبشناسندرسمیتبهرامؤلفحق

وکودکانرایبراکتاببهآساندسترسیشیوه هایعلمیکتاب هایپدیدآورندگانوناشراندشوارکنونی،درشرایط

وشادیابهم ساالنازدوریوخانه نشینیبیماری،اضطرابونگرانیازدوربه واشتیاقباتاآورندفراهمنوجوانان

.بپردازندمطالعهبهعالقه مندی
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