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 نفر 8: تعداد اعضا
 

 :به ترتیب حروف الفبابررسی علوم نام اعضا گروه 
 

،طاهرهصمدی،نجمه(هماهنگکننده)صفاهانیزهراتهیدستاکراد،مرجانخسروی،مریمصالحی،مریم
وفرحنازوکیلیعبدالصمدی،عارفهغالمی



:مشاورانگروهعلوم

 (کارشناسشیمی)،صبیهمیرزاپور(دکترایفیزیک)،نسرینتقوی(کارشناسزمینشناسی)زهرهافطسی
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 اعضای گروه علوم
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 :راه های ارتباطی با گروه علوم 
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info@cbc.ir کودکرسمیشورایکتابمیلای:  

mailto:info@cbc.ir


:مطالبفهرست   
 فهرست مطالب شماره اسالید

 بهیاد زندهیادثریاقزلایاغ 8 

 اهدافگروهعلوم  9 

 روزوتعدادجلساتگروه 10

 معیارهایکلیبررسیآثارعلمی 11-12 

13-22  فراوانیآثارعلمی 

23-30  مجموعههایبررسیشده   

31-37   پرسشپژوهشی  

38-41   پدیدههایمطرح 

42-51  معرفیآثارپیشنهادبرگزیدهوشایانتقدیر   

52--55  آسیبشناسیآثاربررسیشده   

57-56   سایرفعالیتهایگروهعلوم  

59-57  سخنآخرباناشرانوپدیدآورندگان 
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 به یاد زنده یاد ثریا قزل ایاغ 

قزلایاغثریازندهیاد،خاطرهویادباراخودگزارشکودک،کتابشورایعلومبررسیگروه

شورایمدیرههیئتعضووکتابداریعلومنوجوان،وکودکادبیاتاستادمترجم،نویسنده،

ازوکردکودکادبیاتوکتابصرفراخودپرثمرزندگیتماماو.میکندشروعکودک،کتاب

حوزهاینپژوهشگرانودوستداران.گذاشتبهجایزمینهایندرراارزشمندیآثارخود

دراو.کننداستفادهپژوهشیوعلمیمنابععنوانبهایاغقزلیادزندهآثارازبهخوبیمیتوانند

یادش.درگذشتکودککتابجهانیروزباهمزمانسالگی76سندر1399فروردین14

!بادگرامی
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 بررسی علوماهداف و مخاطبان گروه 

کودکانعلمیآثارکیفیوکمیبررسیبه1399-1400زمانیدربازهکودککتابشورایعلومبررسیگروه
.پرداختهاسترسیده،گروهدستبهوچاپشوراییسالیکدرکهنوجوانانو

:آثارعلمیبررسیازهدف

آگاهیازوضعیتنشرکتابهایعلمیدربازهزمانیموردنظر،-آ

کمکبهارتقاکیفیتنشرکتابهایعلمی،-2

.تشویقوحمایتازپدیدآورندگانوناشرانایرانیجهتخلقآثارارزشمندعلمیواطالعاتی-3

مخاطبگزارشگروهعلوم،اولیاومربیان،پدیدآورندگان،ناشران،کتابدارانوپژوهشگرانیهستندکهبه-
.اینحوزهعالقهمندومباحثمربوطبهآنرادنبالمیکنند
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 روز و تعداد جلسات گروه علوم

حضوریجلساتبرگزاریازنیزگذشتهسالدرکروناییدشوارشرایطبودنادامهداردلیلبهعلومگروه

مجموعدروبرگزارراخودجلساتساعت3الی2.5مدتبههفتههریکشنبهروزهایدرگروه.بودمحروم

 .استکردهبرگزارواتساپمجازی،فضایدرشوراییسالپایانتاجلسه37
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 های علمیمعیارهای کلی بررسی کتاب

اطالعاتبودنروزآمدومعلولیوعلترابطهرعایتومنطقیساختاراطالعات،علمیصحت•

خالقانهوغیرمستقیمیامستقیمصورتبهاطالعاتارائهشیوه•

اودرانتقادیتفکروپرسشگریجستجوگری،روحیهتقویتمخاطب،کنجکاویبرانگیختن•

آنازحفاظتوزیستمحیطبهتوجه•

نوجوانان،وکودکاناکثریتدسترسدرنیازموردموادتضمین،ایمنیازنظراثر،درارایهشدهعلمیآزمایشهای•
 .استتصویرباهمراهمرحلهبهمرحلهوواضحدستورالعملها
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 های علمیمعیارهای کلی بررسی کتاب

مخاطبسنوعلمیمتنباهماهنگوروانساده،بیانوزبان•

علمیمتنباهماهنگوهنرمندانهخالقانه،واضح،تصاویر•

نژادیوقومیجنسیتی،هایکلیشهازدوربودن•

کتابجلدرویتصویرگرومترجمنویسنده،نام•

وچاپشمار،صفحهنمایه،نامه،واژهمنابع،فهرستمطالب،فهرست:شاملمتننماهایتمامدارای•
 .استمناسبصحافی
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 ۱۴۰۰-۱۳۹۹سال فراوانی آثار علمی 

ترجمهکتاب44و(درصد21)تالیفیکتاب12شاملعلمی،کتاب56تعداد1400-1399سالدرعلومگروه

اثر15وگرفتهاندجایشورامنتخبفهرستدر(درصد73)اثر41.کردهاستارزیابیوبررسیرا(درصد79)

ازآثارشمارگان.کردهاندرعایترامولفحقناشراندرصد18.هستندفهرستازخارججایگاهدر(درصد27)

.بودنوساندرتومان65000الی13000ازآثارقیمتونسخه2000الی500
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 مقایسه فراوانی آثار علمی برحسب تألیف و ترجمه

 ۱۳۹۹-۱۴۰۰و  ۱۳۹8-۱۳۹۹در سال های  

بازةدودرعلمیآثارفراوانیمقایسهبا
1400-1399درسالکهآثاریتعدادزمانی،

شدهبررسیورسیدهعلومگروهدستبه
.استیافتهکاهشکمینظرازاست،

افزایشاگرچهترجمهبهتألیفیآثارنسبت
کمهمچنانآنسهمولیداشته،جزئی
مولفانوناشرانبیشترتالشنیازمندواست
 .استزمینهایندر
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زمانیبازةدردوآنهاجایگاهوآثارفراوانیمقایسهبا

آثارتعدادگرچهدرنمودار1400-1399و1398-1399

کاهشکمینظراز1400-1399سالدرشدهبررسی

ستاره5جایگاهدرآثارازتعدادیکیفینظرازولییافته،

دراثریهیچ1398-1399سالدرکهگرفتهاندجای

3و4جایگاهدرآثاراز.نگرفتهاستقرارجایگاهاین

 .شدهاستکاستهنیزفهرستازخارجوستاره

 مقایسه فراوانی آثارعلمی برحسب جایگاه

 ۱۳۹۹-۱۴۰۰و  ۱۳۹8-۱۳۹۹در سال های  
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.استکردهبررسیراتالیفیکتاب12گروه1399-1400درسال

اثریکشرقیهوشنگ-1

اثر5محمدخانی،میالد-2

اثر6محمدی،شاهطاهره-3

ازخارجدیگرمؤلفدوآثاروگرفتهاستجایستاره5جایگاهدرمحمدخانیمیالدازاثر5مؤلفان،آثاراز

 .قرارگرفتهاندشورافهرست

 ۱۳۹۹-۱۴۰۰فراوانی آثار علمی تألیفی برحسب جایگاه سال 

16 



15باعسگریمهنازمترجمپرکارترین

ستاره3جایگاهدراواثر14کهاستاثر

دراثر2کهاثر4بازادهکریمنویدو

.داردقراردومجایگاهدرستاره،4جایگاه

5جایگاهدراثر3بازادهطبیبسحر

 .داردجایسومجایگاهدرستاره

 

 

 

 ۱۳۹۹ -۱۴۰۰فراوانی آثارعلمی ترجمه برحسب مترجم سال 
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آثارعلمیتعدادبیشترین (15-13)سنیگروهبهمربوط

 .استاثرکمترینداراینیزسال(7-9)سنیگروهوسال

گروهدستبهاثریهیچسال(5-6)سنیگروهاز

اینبهمتعلقعلمیآثارکمبودباهمچنانواستنرسیده

 .هستیممواجهسنیگروه

 

 

 ۱۳۹۹ -۱۴۰۰فراوانی آثار برحسب گروه سنی سال 
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کتابفرهنگی،وعلمیانتشاراتشرکتناشرپرکارترین

ستاره3آثارشبیشترجایگاهواثر15باآبیپرندههای

اثر8بانردبانکتابهایفنیایران،انتشاراتشرکت.است

هم.استستاره4بیشترآثارشجایگاهوبعدیجایگاهدر

کتابهایآبشار،اثر،5شهرقلمناشران،بیندرچنین

 .دارندستاره5جایگاهدراثر1پرتقالواثر3جوجهتیغی

 ۱۳۹۹-۱۴۰۰فراوانی آثار علمی برحسب ناشر سال 
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دردرصد38ستاره،5جایگاهدردرصد26ترتیببهکهدارندویراستارآثاردرصد60بررسیشده،اثر56از

بیشترین.گرفتهاندجایفهرستازخارججایگاهدردرصد18وستاره3جایگاهدردرصد18ستاره،4جایگاه

داردتعلقاثر5مشترکبطوروثوقروحانیافسانهوزادهکریمنویدواثر6اثنیعشریلیال:ویراستارانبهاثر

لیالازاثریکوکلهرمژگانازاثر3همچنین.گرفتهاستقرارستاره3و4جایگاهدرآثارشانبیشترو

متنبرکیفیتاثر،درویراستاروجودفوق،مواردنظرگرفتندربا.جایگرفتهاندستاره5جایگاهدراثنیعشری

 .بودهاستتاثیرگذارکامالآن

 ۱۳۹۹-۱۴۰۰فراوانی آثار علمی برحسب ویراستار سال 
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علوم،فیزیک،جانوری،زیستزیست،محیطموضوعاتبهترتیببه1400-1399سالدرعلمیآثاردرنموداربهباتوجه
 .شدهاستپرداختهدیگرموضوعاتازبیشترریاضیاتونجوم

 ۱۳۹۹-۱۴۰۰فراوانی آثارعلمی برحسب موضوع سال 
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توجههمبومیزیستمحیطدوستدارانرژیهایبهشدهبررسیآثارازبعضیدرگذشتهسالدرخوشبختانه

مباحثیبهآنهادرکهبومیزیستمحیطمشکالتزمینهدرآثاریبهگذشتهسالهایمانندولیاست،شده

گیاهان،جنگلهاتخریبخشکسالی،آب،بحرانآن،ازجلوگیریراههایوهابیابانگسترشلرزه،زمینمانند

ریزگردهااقلیم،تنوعایران،درشدهحفاظتمناطقوملیپارکهایباآشناییایران،جانورانو

ورزش،آنهابومیبیماریهایونوجوانانوکودکانسوءتغذیهوتغذیهموضوعاتهمچنین.پرداختهنشدهاست

 .استخالیهمچنانجایشان...وزیستیعلوموشیمیمانندعلومحوزههایسایروسالمتیبرآنتاثیرو

 ۱۳۹۹-۱۴۰۰فراوانی آثارعلمی برحسب موضوع سال 
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کتابجلد33شاملمجموعههااین.کردهاستبررسیراعلمیمجموعةهشت1399-1400سالدرعلومگروه

.استریاضیاتوفیزیکعلوم،زیست،محیطجانوری،زیستآنهاموضوعاتبیشترینکههستند

آنهادرصد64.گرفتهاندجایشورامنتخبفهرستدرومناسبمجموعههااینآثاربیشترجایگاهوکیفینظراز

.گرفتهاندجایشورافهرستازخارجدرآنهاازدرصد36ودارندقرارستاره3وستاره4ستاره،5جایگاههایدر

باعث...وتصویرومتنناهماهنگیبیشتر،توضیحبهنیازوبیانزبان،درابهامعلمی،اشکال:مانندایراداتیوجود

.شدهاستهاآنجایگاهکاهش

 

 ۱۳۹۹-۱۴۰۰مجموعه های علمی سال 
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 ۱۳۹۹-۱۴۰۰معرفی چند مجموعه علمی منتخب سال 

برگزیدهپیشنهادگروهازطرفوقلمشهرآنناشرکه پاک های انرژیجلدی5زیستیمحیطمجموعه.1

دانشآموختهخانیمحمدمیالدآننویسندهوتالیفیمجموعهاین.استسال(10-12)آنسنیگروهوشده

پایةمفاهیمکردهاستتالشروایتیوروانساده،زبانبامجموعهایندراو.استانرژیمعماری،رشته

درانرژیمنابعازایناستفادهودهدتوضیحنوجوانوکودکمخاطببرایرازیستمحیطدوستدارانرژیهای

 .دهدنشانمخاطببهنزدیکنمایازوجذابمستند،باعکسهایراایرانمختلفنقاط

.کتابشناسی،خالصهوتصاویرجلداینمجموعهدرمعرفیآثارپیشنهادبرگزیدهآمدهاست-
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 ۱۳۹۹-۱۴۰۰معرفی چند مجموعه علمی منتخب سال 

گروهازطرفواستجوجهتیغیکتابهایآبشار،آنناشر شکل ها، قصهسهجلدیمجموعه.2

مجموعهایناصلیموضوع.استسال(7-9)وسال(5-6)آنسنیگروهوشدهبرگزیدهپیشنهاد

ایندر.استداستانقالبدروخالقانهآنارایهشیوههندسی،شکلهایپایهمفاهیموریاضیات

نیزاجتماعیمفاهیم(مثلثمربع،دایره،)هندسیشکلهایپایةمفاهیمآموزشبرعالوهمجموعه

 .میشودمطرحنفسبهاعتمادامیدواری،کوشی،سختمانند
.کتابشناسی،خالصهوتصاویرجلداینمجموعهدرمعرفیآثارپیشنهادبرگزیدهآمدهاست-
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 ۱۳۹۹-۱۴۰۰معرفی چند مجموعه منتخب سال 

نوجوانان،برایعلم ، ...به سفرواقعیجلدی5مجموعه.3

جذابنوجوانبرایرامجموعهاینکتابمتنبامجازیفضایترکیب

نجوم،فیزیک،دربارةآنهاشدهمطرحموضوعات.میکندهیجانانگیزو

.استشناسیزمینوشناسیدیرین
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 ۱۳۹۹-۱۴۰۰معرفی چند مجموعه منتخب سال 

نوجوانانبرایعلم، ...به سفرواقعیجلدی5مجموعه.3
شرکت:تهران.روحانیوثوقافسانهکریمزاده،نوید:ویراستارانکریمزاده؛نویدلیمیتد؛لمترجمبوکستصویرگرکارلتون.ژوراسیک دنیای به واقعی سفرگارولندز،کارولین،•

ستاره4جایگاه.سال(15-13)وسال(12-10).(...بهواقعیسفر).ص1399.32نردبان،هایکتابایران،فنیانتشارات

فنیانتشارات:تهران.روحانیوثوقافسانهکریمزاده،نوید:انویراستار.کریمزادهنویدمترجملیمیتد؛بوکستصویرگرکارلتون،توفان دل به واقعی سفر ،آنیتاگانری،•

ستاره4جایگاه.سال(15-13)وسال(12-10).(...بهواقعیسفر).ص1399.32نردبان،کتابهایایران،

شرکت:تهرانروحانی،وثوقافسانهکریمزاده،نوید:انویراستارسالمیان؛نیمامترجملیمیتد؛بوکستصویرگدکارلتون،دایناسورها عصر به واقعی سفروارن،نایش،•

ستاره4جایگاه.سال(15-13)وسال(12-10).(...بهواقعیسفر).ص1399.32نردبان،کتابهایایران،فنیانتشارات

.روحانیوثوقافسانهکریمزاده،نوید:ویراستارانلطفاهلل؛داوودمترجملیمیتد؛بوکستصویرگرکارلتون،شمسی منظومه به واقعی سفر.دیگرانوالیزامککارتی،•

ستاره4جایگاه.سال(15-13)و(12-10).(...بهواقعیسفر).ص1399.32نردبان،کتابهایایران،فنیانتشاراتشرکت:تهران

.داردجایفهرستخارججایگاهدرمجموعهاینازجلدیک•
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 ۱۳۹۹-۱۴۰۰معرفی چند مجموعه منتخب سال 

.استروششناسیوعلومآنموضوعگیسا،ناشر الگا،دوجلدیمجموعه.4

ومیشودارایهمختلففصلهایدرجذابداستانیقالبدرمجموعهاین

بهرامخاطبتوجهوالگاستنامبهکوچولوییدخترنیزداستانراوی

محیطازحفاظتروزمره،زندگیدرعلمیروشبهکارگیریوپژوهش

ونابودرازیستمحیطکهانسانهاییدربارةهمچنین.میکندجلبزیست

.دیدهمیشودمطالبیدرآنمیرسانندآزارحیواناتبه

28 

.تصویرگرونویسندهآلیس،گراول،
موسوی؛سعیدهمترجم،بوگندو موجود یک و الگا

.1399گیسا،:تهران.اکبریمعصومهویراستار
ستاره4جایگاه.سال(9-7).1الگا.ص192

.تصویرگروتویسندهآلیس،گراول،
ویراستارموسوی؛سعیدهمترجم،هستیم فضا مادر

.2الگا،.ص1399.176گیسا،:تهران.اکبریمعصومه
ستاره4جایگاه.سال(9_7)



 ۱۳۹۹-۱۴۰۰معرفی چند مجموعه منتخب سال 

وهوپامجموعهاینناشرکه مهم خیلی خیلی پرسش هایجلدی4مجموعه.5

اینکتابهای.استفیزیکوبدنفلسفه،علوم،دربارةآنهاشدهمطرحموضوعات

جهانودانشعلم،دربارهگوناگونپرسشهایطرحباخالقانهروشیبامجموعه

بهترغیبرااوووادارتفکربهرامخاطبزمانوفیزیکانسان،وزندگیهستی،

.میکندپرسیدنودانستنبیشتروجستجو
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 ۱۳۹۹-۱۴۰۰معرفی چند مجموعه منتخب سال 

محمدعلیکاظمی،امینیسمیه:ویراستارانحنفی؛سمیهمترجمچوکسی؛نیشانتتصویرگر.چیز همه و جهان زندگی، دریاره مهم خیلی خیلی پرسش های.استفانالو،•

ستاره4جایگاه.سال(15-13).(مهمخیلیخیلیپرسشهای).ص1399.68هوپا،.تهران.جعفری

هوپا،.تهران.جعفریمحمدعلیکاظمی،امینیسمیه:ویراستارانخیراللهی؛نگارمترجماسپینال؛مارکتصویرگر.من دریاره مهم خیلی خیلی پرسش هایاستفان،الو،•

ستاره4جایگاه.سال(15-13).(مهمخیلیخیلیپرسشهای).ص1399،68

.1399هوپا،.تهران.جعفریمحمدعلیکاظمی،امینیسمیه:ویراستارانکیا؛مهدیمترجماسپینال؛مارکتصویرگر.دانش دریاره مهم خیلی خیلی پرسش هایهالی،کیو،•

ستاره3جایگاه.سال(15-13).(مهمخیلیخیلیپرسشهای).ص68

.جعفریمحمدعلیکاظمی،امینیسمیه:ویراستارانسعادتی؛سهیالمترجمچوکسی؛نیشانتتصویرگر .زمان قضا دریاره مهم خیلی خیلی پرسش هایمارک،بریک،•

ستاره3جایگاه.سال(15-13)(مهمخیلیخیلیپرسشهای).ص1399،68هوپا،.تهران
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 پرسش  و موضوع پژوهشی

میتواندکدامهرکهمیشودمواجهموضوعاتیباشوراییسالیکدرعلمیآثاربررسیطیدرعلومبررسیگروه

اهمیتبهتوجهباگروه.گیرندقراراستفادهموردحوزهآنبهعالقهمندانوپژوهشگرانبرایپژوهشحوزةدر

.میکندمطرحپرسششکلبهوانتخابراآنموضوع

سبکاگر.استسبکدربارهکرد،جلبخودبهراعلومگروهنظر1399-1400زمانیبازةدرکهپژوهشیموضوع

میکندبیانراخودنظرمورد(تخیلوعاطفهپیام،اندیشه،)مفاهیمآنقالبشاعردرنویسنده،کهبدانیمشیوهایرا

 چیست؟درداستانباغیرداستانآثاردرسبکتفاوتتعریفاینبامیدهد،ارایهمخاطببهو

31 



 پژوهشیو موضوع پرسش 

یانویسنده.کرداستفادهآنازنیزغیرداستانکتابهایدرمیتوانکهاستداستانعناصرازیکیسبک

.برمیگزیندراخاصیشیوهایخودمفاهیمبیانبرایشاعر

کهمیکنداستفادهبیشوکمادبیآرایههایازیاوخاصترکیبهایوهاواژهبلند،یاکوتاهجملههایاو

چنین.داشتهباشدتفاوتدیگرنویسندگانوشاعرانازآثاریباشاعریانویسندههراثرمیشودسبب

 .مینامندسبکرانویسندهیاشاعرهرآثاردرویژگیهایی
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 پرسش و موضوع  پژوهشی

اثر،درمفاهیمترتیبوچیدمانروشمیکند،زندگیآندرکهرادورانیونویسندهنگرشمیتوانرا سبک سازندة عناصر•

.دانستلحنووحدتتاکید،انسجام،تکرار،ضرباهنگ،جملهها،تنوعوساختارخیال،تصویرمیکند،انتخابکهواژگانی

مهمترین.استمتفاوتغیرداستانباداستانزبانهاجنبهبسیاریازواستزبانبهسبکدادنشکلبرایهرنویسندهتوجه•

.استاطالعاتانتقالغیرداستانیمتنهایهدف.استمخاطبباآنارتباطهدفداردزمینهایندرغیرداستانباداستانکهتفاوتی

همادبیمتندراستممکناگرچهشود،برداشتمختلفتفسیرهایوشرحآنازنبایدوباشدابهامبدونودقیقبایدزبانبنابراین

برایبایدرازیباشناختیتجربهایودارندزیباییشناختیکارکردمتنهاایننخستوهلةدرولیداشتهباشدوجوداطالعاتانتقالهدف

 .کندایجادمخاطب
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 پرسش  و موضوع پژوهشی

 آن معرفی و شمسی منظومه سیارات ازلیست پلوتو شدن خارج دربارة :کوتوله سیاره پلوتو کتاب:تصویر

 (آن مطالعه به تشویق و کودکان جذب منظور به داستان قالب در) .است کوتوله ی سیاره عنوان یه
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ومیکندبرقرارارتباطمخاطببادووجهیوچندمعناییزبانباعمدبهنویسندهادبیمتندر•
هموتخیلنیرویوداشتهباشدگوناگونتفسیرهایمتنازکهمیدهدراامکانایناوبه

متنهایدرکهمیآوردبوجودرابعدیادبیمتنهایدراستعاریزبان.برانگیزدرااوحواس
.نداردوجودغیرداستان

وجودموضوعیوپدیدههردرتقریباکهاستداستانیخطکردنپیدامستندنویسندهوظیفه•
وجذابنوجوانوکودکمخاطببرایراآنمیتواندسبکیشگردهایازاستفادهباودارد

.کندبیانلذتبخش


.کوتوله پلوتو سیاره ی.استفوید،

لرگانی؛امیریمیترامترجمدمر؛تصویرگرمالنی

.1398پرتقال،:تهران.عشریاثنیلیال:ویراستار

ستاره3جایگاه.سال(12-10)سال(9-7).ص36



 پرسش  و موضوع پژوهشی
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ازمعموالدبستانیاولسالهایودبستانپیشمخاطبمخصوص،علمیومستندکتابهایطراحیدر•

شگردهایوشیوههامحبوبترینازیکیکهشخصیتبخشیطریقازومیشوداستفادهداستانیساختار

ودرمیدهیمانسانیصفتهای(بیجانوجاندار)غیرانسانموجوداتبهاست،کودکادبیاتدرسبک

ازمخاطببردنلذتودرکبرایمهمینقشواینمیشودبیانعلمیموضوعشخصیتهابینگفتگو

راآنکودکمخاطباستقرارکهمطلبیستدردقتوصحتحفظآندرمهمنکتهولی.داردداستان

انتقالدرخللیباعثنبایدداستانیجذابیتایجادیعنیگیرد،صورتنبایدواقعیتدرتحریفیوکنددرک

.شودتجربهکمخوانندهدرمطلبدرست



دیگرازنگارگریونویسیخطسبکهایوگرافیکیشیوههای•

آثاردربیشترتاکیدبراینویسندگانکهاستسبکیشگردهای

کجنویسی،مانندشیوههایی.میکننداستفادهغیرداستانوداستان

بکارمهمواژههایبرمثالتاکیدبرایواقعدراینهاوبزرگنویسی

.میروند

36 

استفاده از بزرگ وکوچک نویسی از شگردهای سبکی در 
 .آثارعلمی کودکان است

کینارد؛راس:تصویرگر.بدن درباره پرسش 50.تانیا،لویدکی
صوریویرایشمحمد؛آلعلی:علمیویراستارفرجود؛فروغ:مترجم

فاطمی،انتشارات:تهران.فاطمیانتشاراتویرایشواحد:زبانیو
 ستاره4جایگاه.سال(15-13).ص1398.106طوطی،کتاب

 پرسش  و موضوع پژوهشی



نتیجهمیتوانعلمیبررسیشدةآثارازبهطورکلی•

شخصیتپنداری،علمی،کتابهایدرکهگرفت

ازاستفادهتصاویر،بزرگنماییبزرگنویسی،وکوچک

ازاستفادهورنگیصفحات،طنزآمیزکارتونیتصاویر

شگردهایسایرازبیشترطنززبانوکودکراوی

.میشودمشاهدهسبکی

ریدل؛کریستصویرگر،دادلی با دیدار.راجرمکگتف،

یوسفیمحمدویراستارطهرانی؛سبحانیحساممترجم

سال(9-7).ص1399،28.میچکا:تهرانشیرازی،

 ستاره4جایگاه.سال(10-12)
.استدادلینامبهکوچولوییدخترراوی،دیدازیخچالکارکردچگونگی:تصویر 37 

 پرسش  و موضوع پژوهشی



   ۱۳۹۹-۱۴۰۰پدیده های مطرح در آثارعلمی سال

شده،بررسیآثارجایگاهصعودیرشد.1
در(درصد16)اثر9کتاب،جلد56از

طیدرکهقراردارندستاره5جایگاه
کتابهایمیاندرگذشتهسالهای
جایگاهایندراثریگروهشدهبررسی
.استنشدهدیده
انرژیهایزمینهدرتالیفیآثارتولید.2

ایراندربارةزیستیمحیطوبومیپاک،


   ..و وکرمان یزد مانند ایران کویری شهرهای در بادگیرها در باد ازانرژی استفاده :تصویر

.ص1398.16اول،چاپشهرقلم،:تهران.افتخاریسارا:ویراستار.باد انرژی.میالدمحمدخانی،
 ستاره5جایگاه.سال(12-10)(پاکهایانرژی)
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 پدیده های مطرح در آثارعلمی

گوناگونپرسشهایطرحباعلومآموزشرشدبهروروند.3

ترغیباثر،بامخاطبتعاملبهکمکوفلسفیعلمی،

  زندگی، باره ی در .مهمخیلیخیلیهایپرسش.استفانالو،اوانتقادیتفکروپرسشگری،کنجکاوی

سمیهمترجمچوکسی؛نیشانت:تصویرگر .همه چیز و جهان

نشر.جعفریمحمدعلی،کاظمیامینیسمیه:ویراستارانحنفی؛

(15-13).(مهمخیلیخیلیهایپرسش).ص1399.68هوپا،

 ستاره4جایگاه.سال
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 پدیده های مطرح در آثارعلمی

مانندسبکیشگردهایازاستفادهرشدبهروروند.4

باهمراهعلمیمفاهیمآموزشهمچنینو...وشخصیتپنداری

آنهاکمکبهمخاطببیشترجذبواجتماعیمفاهیم

نیک،سالک،است میان در خورشید پای همیشه

:ویراستارلرگانی؛امیریمیترامترجم؛.تصویرگرونویسنده

(12-10)(9-7).1398.پرتقال:تهران.عشریاثنیلیال

ستاره3جایگاه.سال

 شمسی منظومه سیارات و خورشید جاندارپنداری :تصویر

40 



 پدیده های مطرح در آثارعلمی

افزودهواقعیتباهمراهکتابعلمیمتنخالقانهارایه.5

عالقهمندنوجوانمخاطببرایکهمجازی،فضایدر

واستهیجانانگیزوجذابمجازیفضایباکاربه

.میکندلذتبخشاوبرایرامطالعه

 

منظومه:کتاب5شامل،افزوده واقعیت جهان ...به سفرواقعیجلدی5مجموعه

ناشرشرکت.دانیاسورهاعصرطوفان،دل،دانشمرزهایژوراسیک،دنیایشمسی،

نردبانکتابهایایران،فنیانتشارات

تصویرگر.شمسی منظومه به واقعی سفر.دیگرانوالیزامککارتی،

افسانهکریمزاده،نویدویراستارانلطفاهلل؛داوودمترجملیمیتد؛بوکسکارلتون

1399.32نردبان،کتابهایایران،فنیانتشاراتشرکت:تهران.روحانیوثوق

ستاره4جایگاه.سال(15-13)سال(12-10).(...بهواقعیسفر).ص 41 



 ۱۴۰۰-۱۳۹۹سال برگزیده گروه علوم آثار پیشنهاد معرفی 

دوستی جدید شکل .۱



 

42 

مترجمشی؛بابتصویرگر.دوستی جدید شکل.مارسیکالین،

1398.32.پرتقال:تهران.عشریاثنیلیال:ویراستارخداوندی؛نوید

 سال(9-7)وسال(6-5).ص

  دوستیهندسی،شکلهای:موضوع



 معرفی آثارپیشنهاد برگزیده

 

 :برگزیدهپیشنهاددالیل
منسجموطنزآمیزداستانیقالبدرهندسیشکلهایپایهیمفهومآموزشوخالقانهارایه•
کتابعلمیمفاهیمکناردرحسادتورقابتآن،پایداریودوستیاجتماعیمفاهیمآموزش•
کتابخواندنازبردنلذتومخاطبجذبمنظوربههندسیشکلهایجاندارپنداری•
رسیدننتیجهبهومسالهحلراهکردنپیدابرایتالشوجستجوتحقیق،مساله،شناخت•
مخاطبجذببهکمکوآمیزطنزوروانساده،زبان•
:مانندروزمرهزندگیومخاطبپیرامونمحیطدرآنهایافتنبهکمکوهندسیشکلهایرنگیتصاویر•

کودکشناختیرشدبهکمکو...وپیتزامثلثیتکههایپنیر،ساندویچ
مخاطبسنبهتوجهباکتابلبههایتیزیگرفتنوسفیدخوانیاصلرعایتکتاب،خوبصفحهآرایی•
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 معرفی آثارپیشنهاد برگزیده

 شکل ها قصهجلدی3مجموعه.2
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مترجمکالسن؛جانتصویرگر.مثلث .مکبارنت، زاده؛طبیبسحر

1399.48تیغی،جوجههایکتابآبشار،:تهران.کلهرمژگان:ویراستار

سال(9-7)سال(6-5).(1ها؛شکلقصه).ص

 مثلثهندسی،شکلریاضی،:موضوع



 معرفی آثار پیشنهاد برگزیده

مترجمکالسن؛جانتصویرگر.مربع .مکبارنت، طبیبسحر

تیغی،جوجههایکتابآبشار،:تهران.کلهرمژگان:ویراستارزاده؛

 سال(9-7)(سال6-5.(2ها؛شکلقصه).ص1399.40

 مربعهندسی،شکلریاضی،:موضوع

 :برگزیدهپیشنهاددالیل
داستانیقالبدرمستقیمغیرهندسیشکلهایپایهمفاهیمخالقانهآموزش•

 منسجمساختاریباجذاب
ونفسبهاعتمادتقویت،امیدیناامیدواری،دوستی،اجتماعیمفاهیمآموزش•

دیگریمفهوم
وپشتکارباکارادامهوکارانجامحیندریکدیگربامغزودستبکارگیری•

کوشیسخت
 کتابانتهایدرپرسشکردنمطرحباکنجکاویوپرسشگریتقویت•
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 معرفی آثار پیشنهاد برگزیده

:برگزیدهپیشنهاددالیل
خیالپردازیبهاوتشویقوکودکدرتخیلبرانگیختن•
مخاطبسنمناسبوروانوسادهبیانوزبان•
میکنندتقویتراکتابمتنکههنرمندانهوخالقانهتصویرسازیهای•
رامخاطبداستانهوایوحالوطبیعیپدیدههایبارنگهاهمراهی•

.میکندجذب
کتابشناسنامهصفحهدرطبیعتبادوستیبهتشویق•
  مخاطبسنبهتوجهباکتابلبههایتیزیگرفتنوکتابخوبصحافی•
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کالسن؛جان:تصویرگر.دایره.مکبارنت،
.کلهرمژگان:ویراستارزاده؛طبیبسحر:مترجم
1399.48تیغی،جوجههایکتابآبشار،:تهران
 سال(9-7)(سال6-5).(3ها؛شکلقصه).ص

 دایرههندسی،شکلریاضی،:موضوع



 ۱۴۰۰-۱۳۹۹سال معرفی آثار پیشنهاد شایان  تقدیر 

پاکانرژی های پنججلدیمجموعه.1
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شهرقلم،:تهران.افتخاریسارا:ویراستار .خورشید انرژی.میالدمحمدخانی،
 سال(12-10)(پاکانرژیهای).ص1398.16
.ص1398.16شهرقلم،:تهران.افتخاریسارا:ویراستار.باد انرژی.میالدمحمدخانی،

 سال(12-10)(پاکانرژیهای)
 بادانرژیزیست،محیط:موضوع

  



 معرفی آثار پیشنهاد شایان تقدیر

شهرقلم،،:تهران.افتخاریسارا:ویراستار .هیدروژنانرژی.میالدمحمدخانی،
 سال(12-10)(پاکهایانرژی).ص1398.16
 هیدروژنانرژیزیست،محیط:موضوع

:تهران.افتخاریسارا:ویراستار.گرمایی زمین انرژی.میالدمحمدخانی،
 سال(12-10)(پاکهایانرژی).ص1398.16شهرقلم،،
گرماییزمینانرژیزیست،محیط:موضوع

 

:تقدیرشایانپیشنهاددالیل
تالیفیبودناثر،تسلطمولف،دارابودندانشواطالعات•

 بهروزپیرامونموضوعحفاظتازمحیطزیست،
استفادهچگونگیوپاکهایانرژیپایهمفاهیمآموزش•

 ایران،مختلفنقاطدرآنهااز
زبانگاهوادبیگاهروایتی،وروانساده،بیانوزبان•

خواندنادامهبهترغیبوجذبرامخاطبکهمعیار
 .میکندکتابها
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 معرفی آثار پیشنهاد شایان تقدیر

 :دالیل پیشنهاد شایان تقدیر
 نقاط) بومی ،مستند و نزدیک نمای از عکس های تصاویررنگی، •

 درک و مخاطب جذب در موثری نقش که جذاب بسیار ،(ایران مختلف
 سیستان، تاریخی آسیاب شیراز، خورشیدی نیروگاه) :مانند .دارد متن

 (.... و کرمان و یزد ایرانی کویری نواحی و برازجان خورشیدی صفحه
  از حفاظت و تجدیدپذیر و پاک انرژی از استفاده به مخاطب تشویق•

 خود اطراف در زیستی محیط شکالتم به توجه و زیست محیط
 پاک انرژی های پایة مفاهیم آموزش به مربیان و اولیا والدین، تشویق•
 کودکان به
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سارا:ویراستار.انرژی زیست توده.محمدخانی،میالد
(انرژیهایپاک.)ص1398.16شهرقلم،:تهران.افتخاری

 سال(10-12)
 محیطزیست،انرژیزیستتوده:موضوع



 معرفی آثار پیشنهاد شایان تقدیر

نزنید لیس را کتاب این -2

      





حضرتیآناهیتا:مترجمفراست؛جولین:تصویرگر.!نزنید لیس را کتاب این.آیدانباراک،بن
و(سال6-5).ص1398.34دوم،چاپپرتقال،:تهران.عشریاثنیلیال:ویراستارکیاوندانی؛

 سال(7-9)

 هامیکروبشناسی،زیست:موضوع
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 معرفی آثار پیشنهاد شایان تقدیر

 :تقدیرشایانپیشنهاددالیل
منسجموطنزآمیزداستانیقالبدر(قارچوباکتریمیکروب،)شناسیزیستمفاهیمآموزشوخالقانهارایه•
خالقانهوغیرمستقیمبطورماندنسالموبهداشتیمراقبتهایموزشآ •
شدهاندجاندارپنداریمخاطبجذبمنظوربهکتابدرکهقارچیوباکتریمیکروب،علمیاسامیآموزش•
میکندکمکمخاطبجذببهکهکتابطنزآمیزوروانساده،زبان•
مخاطببرایجذابومیکروسکوپزیرشدهنماییبزرگرنگیتصاویر•
میکندتفکربهواداروکنجکاورامخاطبکهسوالطرحباکتابیافتنپایان•
شدهاستگرفتهنیزکتابصفحاتنوکتیزیومخاطبسنبهتوجهباکتابخوبصحافیوطراحی•
بودهاست2020و2018هایسالدرنامیتصویرگریجایزهنامزدکتاباین•
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 ۱۴۰۰-۱۳۹۹سال آسیب شناسی آثارعلمی 

 :قوت نقاط
آنازحفاظتوزیستمحیطبهتوجه•
ایرانمختلفنقاطزیستبومهایمعرفیوبودنتالیفی•
 ایرانزیستیمحیطگاههایوببامخاطبآشنایی•
 زیستیمحیطنهادهایوسازمانهادرفعالیتبهتشویق•
 کتابکاغذتهیهبرایپایدارجنگلهایازاستفاده•
 شناسیروشوفلسفهعلوم،دریاها،واقیانوسهادرزبالههامانندجدیدموضوعاتبهتوجه•
 جذابداستانیواستریپکمیکقالبدرعلمیاطالعاتارایةشیوهدرخالقیت•
 آنازمخاطبلذتوتعاملونماییپویاقالبدرعلمیمتنبامجازیدنیایارتباط•
کتابمتنبامخاطبتعاملومخاطبکنجکاویبرانگیختنوعلمیگوناگونپرسشهایطرح•

 انتقادیاندیشهبهتقویتو

  ها زباله ردپای.لوریبرنز،گریفین
باغستانی؛فاظمه:مترجم.دریاها در

شرکت:تهران.زندبافویراستارعباس
کتابهایایران،فنیانتشارات
-نردبانسبز).ص1398.60نردبان،

.سال15-13.(زیستمحیطحفظ
ستاره4جایگاه
دریاییمحیطزیستحفاظتاز:موضوع 52 



 ۱۳۹۹-۱۴۰۰بررسی شده سال آثار علمی آسیب شناسی 

:قوت نقاط
آموزشواجتماعیپدیدهایبعنوانعلممعرفیوعلومبینابینیحوزههاینمودنمطرح•

 اثردرجذابداستانیقالبدرعلمیمفاهیمکناردراجتماعیمفاهیم
وطنززبانازواستفادهمخاطبسنوعلمیمتنباهماهنگوروانساده،بیانوزبان•

 مخاطبجذببرایکتابدرروایی
 منابعفهرستونمایهنامه،واژهمطالب،فهرستمانندمتننماهایتمامبودندارا•
 هنرمندانهوخالقانهمتن،باهماهنگوکارتونیمستند،نقاشی،رنگی،تصاویر•
 کودکمخاطببرایآندرسفیدخوانیاصلرعایتومناسبصفحهآراییوصحافی•
 (رایتکپی)مولفحقرعایتعلمی،ویراستاربودندارا•

.زمین کره بان دبده.دیگرانومارتینول،برم
:تهران:.معلمیبهرام:وبراستاراقتداری؛امید:مترجم

نردبان).ص1398.96،نردبانایران،فنیانتشارات
ستاره4جایگاه.سال15-13.(محیطزیستسبز،حفظ
واقلیمیتغییراتوزیستمحیطازحفاظت:موضوع
شهروندانمشارکت
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 ادامه آسیب شناسی کتاب های علمی 
ضعفنقاط

اثردرعلمیاشکال•
نبودنروزبهومطلقنگری•
 کتابدرخالقیتیبدونعلمیاطالعاتمستقیمارایه•

 جنسیتیکلیشههای•

هاواژهبیشترتوضیحبهنیازبیان،وزباندرابهاموویرایشیاشکاالت•
علمیویراستارنداشتن•
خالقیتهیچبدونکلیشهایتصویرهایتصویر،بامتنناهماهنگی•
 آنبهاشارهبدونکتابدربومیسازی•
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 آسیب شناسی کتاب های علمی
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 ضعفنقاط
کتابدرتصویربهنیاز•
 آنبهاشارهبدونکتابدربومیسازی•
 مخاطببهمستقیماندرزوپندشکلبهدرکتابتعلیمیمتنارایه•
نامناسب،صحافیصفحهشمار،نداشتنونمایهونامهواژهمنابع،فهرستمطالب،فهرستنداشتن•

آنخواندنیکبارباکتابشیرازهبازشدنازهم
زبانبهکتابوقتی).کتابدرعلمیاشکالایجادوتصاویرآینهایچاپ• میشودترجمهفارسی

بهچپازاصلیکتابدرتصاویراست،چپبهراستازکتابخوانشفارسیزبانقواعدطبق
باعثنکتهایندرانگاریسهل.کندتغییرجهتبایدشدهترجمهکتابدرولیشدهاندچاپراست
(.میشودمخاطبذهندراشتباهایجادوتصویردرتغییر



 
۱۳۹۹-۱۴۰۰سایر فعالیت های گروه علوم سال   





شرکتفعاالنهنمایندگانگروهدرکمیتهجوایز،کمیتهبررسی،نقدوپژوهششورا•
وشورایمدیریتاجراییادبیات

تعاملوارتباطگروهبافرهنگنامهکودکانونوجوانان•

شرکتفعاالنهنمایندگانگروهدرکارگاههایکتابشناسی،سبک،ویرایشو•
 گزارشنویسیکمیتهآموزش

شرکتنمایندهعلومدراولیننشستعلمیشورایکتابکودکدرهفتهعلم•
 درفضایمجازیشورا1399سال
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وکودکانفرهنگنامه.کودککتابشورای
20،1399جلدنوجوانان،



 
فعالیت هاسایر   





شرکتنمایندهگروهعلومدرششمینجشنوارهعلمبرایهمهبهدعوت•
 موزهعلوموفناوریایرانوهمکاریبااتاقفکراینموزه

 همکاریباگاهنامهنقدکتابکودک•

 کمکبهطرحبامدادکتابخانههاوترویجخواندن•

 کمکبهطرحساختمدرسهبنامزکریابشیرهانجمنحامی•

 کمکبهطرحآموزشیاریکانونتوسعهفرهنگیکودکان•
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همه،برایعلمجشنوارهششمین موزه
ایرانفناوریوعلوم



 
 
 
 
 

 `پیشنهاد به پدیدآورندگان و ناشران

 

:گروهعلومشورایکتابکودکامیدواراست•

پدیدآورندگانوناشرانبهتولیدکتابهایمناسبترجمهباتاکیدبرتولیدکتابهایتالیفیعلمیوبکارگیری•
.خالقیتوآموزشیغیرمستقیمدرآنهاتوجهکنند

 .آثار،پرسشگریوتفکرانتقادیرادرمخاطبانگسترشدهند•

 .بهقوانینحقوقپدیدآورندهوبهرسمیتشناختنحقمولفاحترامگذارند•

 .بهکیفیتتصاویردرکتابعلمیکودکونوجوانباتوجهبهاهمیتآندقتشود•
حفاظتازمحیطزیست،تنوعاقلیم،گیاهانوجانورانایران،خشکسالیو)تولیدکتابهایمحیطزیستیبومی•

.راافزایشدهند....(بحرانآب،تخریبگستردهجنگلهاوزمینلرزهو
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 پیشنهاد به پدیدآورندگان و ناشران

 
 

بهروزآمدیآثارو...وبهتولیدآثاردرسایرحوزههامانندشیمی،علومزیستی،علومشناختی،فناوریاطالعات،•
 .توجهکنند

بهتولیدآثارعلمیدرحوزههایمیانرشتهایباتوجهبهپیچیدگیمسایلونیازهایجامعهکنونیبیشترتوجه•
.کنند

واکسیناسیونهمگانی،ایمنیدربرابرحوادثو)باتولیدآثارعلمیدرزمینههایسالمتکودکانونوجوان•
.بهکاهشاضطرابونگرانیدرآنهاباآموزشصحیحوباالبردنآگاهیکمککنند(بهداشتروانیکودکان

درحوزههایمختلفعلومدرقالبآزمایشوسرگرمیهایعلمی،کودکانونوجوانانرابهآثاربیشتریباتولید•
.فراهمآورندکارگیریذهنوفعالیتعملیتشویقوتجربهلذتبخشیرابرایشاندرشرایطکنونی
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 پایان
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 ۱۴۰۰مهر 
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